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Excellence 
through innovation 
and determination

Vlaanderen en Nederland zijn de bakermat van de 
windmolen. En dat is, eeuwen later, nog steeds zo.  
Het Belgische bedrijf GeoSea uit de DEME-Groep voert 
bodemonderzoek onder water uit en specialiseerde 
zich in de bouw en het onderhoud van offshore wind-
molenparken.

Belangrijke referenties zijn de windmolenparken  
Thornton Bank (België) en Alpha Ventus (Duitsland).  
In de loop van 2010 stond GeoSea in voor de plaatsing 
van 124 funderingspalen voor de Ormonde Offshore  

Wind Farm (Verenigd Koninkrijk). Dankzij een zelf-
ontwikkelde piling template kon dit binnen de zeer  
nauwe toleranties van de klant gebeuren. 

Op het vlakbij gelegen park Walney werden van op 
het hefeiland ‘Goliath’ ook nog eens 51 ‘monopiles’ en 
evenveel ‘transition piles’ geplaatst. 

GeoSea is daarmee uitgegroeid tot een betrouwbare en  
ervaren partner in de bouw van offshore windmolen-
parken.
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Vlak achter elkaar heeft Van Oord Offshore 

uit Gorinchem met succes vier Single Point 

Mooring (SPM) systemen geïnstalleerd. Eén 

voor de kust van Roemenië en drie voor die 

van de Verenigde Arabische Emiraten. 

Verder heeft het bedrijf een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het Nord Stream 

project, zegt directeur Joep Athmer. Andere 

recente ontwikkelingen zijn de opening 

van een nieuw regiokantoor in Houston, 

investeringen in nieuw materieel en de 

opzet van een traineeship voor de volgende 

generatie medewerkers in de 

offshoresector.

Artist’s impression van het 

valpijpschip Stornes dat begin 2011 

de vloot komt versterken.

Klanten willen 
een totaalpakket



we sleuven gegraven en deze na het 
leggen van de leidingen weer afgedekt. 
Naast het bagger- en afdekwerk hebben 
we de drie leidingen met behulp van de 
zogeheten bottom pull methode vanaf 
de wal naar de uiteindelijke lokatie van 
de spm’s getrokken. Hierbij wordt de op 
land geprepareerde leiding vanaf een 
met een winch uitgeruste werkponton 
de zee in getrokken.” een belangrijke rol 
bij dit laatste project was weggelegd 
voor het werkschip Jan steen, dat door 
Joep Athmer als een multifunctioneel 
support vaartuig wordt getypeerd. 
“Dit schip is eigenlijk een steenstorter, 
maar kan heel eenvoudig worden 
aangepast voor het uitvoeren van 
duikondersteunings- en installatiewerk.”
Gezien de goede ervaringen, opgedaan 
bij deze en eerder uitgevoerde projecten, 
wil Van oord offshore zich graag verder 
als epC contractor profileren. een 
hoofdaannemer die alle bij een bepaald 
project voorkomende werkzaamheden 
voor zijn rekening neemt. “Hiermee 
spelen wij in op de trend dat steeds meer 
klanten een totaalpakket willen.”
   
russische projecten
een ander recent uitgevoerd werk betrof 
de aanlanding van twee leidingen bij 
Vyborg in rusland ten behoeve van het 
Nord stream project. “Hiervoor hebben 
wij onze nieuwe 600-tons lineaire winch 
en één van onze nieuwe backackers 
ingezet. sinds kort hebben wij de 
beschikking over de twee grootste 
backackers ter wereld, de Goliath en de 
simson. Van dit tweetal heeft de simson 
bij Vyborg de sleuf gebaggerd, waardoor 
later de leidingen naar de vaste wal zijn 
getrokken. De backacker heeft hierbij 
stenen van wel 100 ton moeiteloos 
kunnen verwijderen. Voor dit net 
opgeleverde baggervaartuig was dit het 
eerste grote werk.” elders in rusland is 
Van oord offshore op dit moment 
betrokken bij het baydaratskaya bay 
Crossing project. “Daar zijn we met 
drie hoppers bezig sleuven door de 
baydaratskaya baai te baggeren. Hierin 
moet straks een aantal gasleidingen 
worden gelegd voor de export van 
russisch gas, afkomstig van het Yamal 
schiereiland, naar West-europa.” en nog 
verder van huis, bij het russische eiland 
sachalin, wordt momenteel baggerwerk 
verricht voor een offshoreproject. Van 
oord zit overigens samen met 
verschillende Nederlandse bedrijven in 
de project Delta Group, die zowel 
Gazprom als de Nederlandse overheid 
adviseert over mogelijke ontwikkelingen 
met betrekking tot de grootschalige 
plannen die rusland op olie- en 
gasgebied heeft voor de Yamal regio.

eén van de eerste engineering, 
procurement, Installation & 
Commissioning (epIC) contracten voor 
het installeren van een spm systeem is 
uitgevoerd voor de roemeense 
maatschappij rompetrol. “Deze klant 
zocht een partij aan wie hij het gehele 
werkpakket kon toevertrouwen. Het 
ging hier om de installatie van een spm 
systeem in de Zwarte Zee, vlakbij 
Constantza. Via dit systeem kunnen 
tankers olie laden en lossen.” 
Dit project is samen met een aantal 
onderaannemers uitgevoerd. Van oord 
offshore heeft hiervoor uiteenlopend 
materieel ingezet, waaronder een 
pijpenlegger, een sleephopperzuiger, een 
backhoe dredger en een lineaire winch 
om de olieleiding naar de vaste wal te 
trekken. “Voor ons is het altijd belangrijk 
dat dit soort projecten een stukje 
baggerwerk, het plaatsen van stenen of 
het naar de vaste wal trekken van een 
leiding omvatten.” Wat dit laatste 
betreft sloot een volgend project bij 
Fujairah in de Verenigde Arabische 
emiraten precies aan bij deze 
doelstelling. Hier betrof het een 
engineering, procurement & 
Construction (epC) contract voor het 
offshorewerk van het Abu Dhabi Crude 
oil pipeline project (ADCop). “Het uit te 
voeren werk bestond uit het installeren 
van drie pijpleidingen, met een totale 
lengte van ongeveer 13 kilometer, en de 
installatie van drie spm systemen, die 
waren aangeleverd door bluewater uit 
Hoofddorp. Voor alle leidingen hebben 

andere aanlandingen
ondertussen heeft Van oord offshore 
al een hele reeks aanlandingen van 
pijpleidingen op haar naam geschreven. 
Zo is in Australië naast baggerwerk voor 
Woodside’s pluto project in opdracht van 
Allseas marine Constractors bij de 
havenstad Dampier een leiding naar de 
vaste wal getrokken. Verder is vorig jaar 
de aanlanding uitgevoerd van een 
pijpenbundel voor het Corrib Gas Field 
Development project dat in de Ierse 
wateren door shell wordt uitgevoerd. 
Hiervoor heeft Van oord offshore een 
1.700 meter lange sleuf gebaggerd en 
later weer afgedekt. Het ingezette 
materieel bestond onder meer uit twee 
backhoe dredgers, drie split hopper 
barges, een sleephopperzuiger, een 
legponton en een lineaire winch voor 
het aan de vaste wal trekken van de 
pijpleidingbundel. De werkzaamheden 
werden vaak bemoeilijkt door slechte 
weerscondities en het onvoorspelbare 
zeegedrag van de Atlantische oceaan. 
ook dit project is naar tevredenheid van 
de klant op tijd en binnen het gestelde 
budget afgerond. 

subsea rock installation
Naast het uitvoeren van baggerwerk, 
het aanlanden van pijpleidingen en het 
installeren van spm’s heeft Van oord 
offshore ook naam gemaakt met 
zogeheten subsea rock installation werk. 
ofwel het met grote nauwkeurigheid 
storten van steen tot in heel diep water. 
“begin 2010 hebben we in de Noorse 
wateren de laatste stenen gestort voor 
het ormen Lange project. Voor ons een 
zeer groot project dat verscheidene jaren 
in beslag heeft genomen en waarvoor 
miljoenen tonnen aan steen in zee zijn 
geplaatst. We hebben zelfs stenen 
geplaatst bij een waterdiepte van ruim 
850 meter.”
Voor dit specialistische werk beschikt 
Van oord offshore over drie flexibele 
valpijpschepen, de Nordnes, tertnes en 
Jan steen. Laatstgenoemd vaartuig is 
eigenlijk een zijstorter, maar kan ook 
als valpijpschip worden ingezet. Van 
dit drietal is de Nordnes, met een 
laadcapaciteit van 26.238 ton, de 
grootste en de Jan steen, met een 
laadcapaciteit van 1.824 ton, de kleinste. 
Daarnaast beschikt de maatschappij over 
nog vier kleinere zijstorters. begin 2011 
wordt deze steenstortersvloot uitgebreid 
met het gloednieuwe Dp2 flexibele 
valpijpschip stornes, met haar lengte van 
175 meter en breedte van 26 meter één 
van de grootste in haar soort ter wereld. 
“Dit vaartuig is op dit moment bij de 
Yantai raffles werf in China in aanbouw. 
begin volgend jaar is de stornes volledig 
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De Simson is de grootste backacker

 in haar soort ter wereld.



operationeel. De laadcapaciteit bedraagt 
27.000 ton. met dit vaartuig kunnen 
stenen worden geplaatst in waterdieptes 
tot 2.000 meter. Wij hebben de stornes 
op stapel gezet toen de marktver-
wachtingen nog heel goed waren. maar 
op dit moment zien we dat het aanbod 
in tonnen nog niet de eerder verwachte 
groei heeft doorgemaakt. Daarnaast is 
ook de concurrentie pittig aan het 
bouwen. Dit houdt in dat de steenstort-
capaciteit over een paar jaar zal zijn 
verdubbeld, maar het marktaanbod niet. 
Dat is best wel een uitdaging.”
Verder gaat Van oord offshore in 
combinatie volgend jaar voor petrobras in 
de braziliaanse wateren subsea rock 
installation werk uitvoeren. “petrobras 
heeft voor de komende jaren een groot 
investeringsprogramma opgesteld en we 
hebben het gevoel dat men hiervoor 
steeds meer van de diensten van 
Westerse maatschappijen gebruik wil 
gaan maken.”

Nieuwe kantoren
In de week dat de vakbeurs otC 2010 is 
gehouden, heeft Van oord offshore in 
Houston een eigen regiokantoor 
geopend. Volgens Joep Athmer een 
bewuste keuze. “Wij hebben dit kantoor 

begin mei geopend en ons aanspreekpunt 
daar is Jos Wellink. op een paar plaatsen 
in de wereld willen we met een eigen 
kantoor vertegenwoordigd zijn. Vaak 
gebeurt dit in combinatie met de 

vestiging van de Van oord baggerdivisie. 
maar in Houston willen we een eigen 
regional repesentative hebben. Zijn 
belangrijkste taak is het onderhouden 
van de contacten met grote operators, 
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Voor het aan de vaste wal trekken van de Nord Stream leidingen 

is een nieuwe 600-tons lineaire winch ingezet.

De installatie van leidingen en SPM’s bij Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten.



omdat de wereldbevolking blijft groeien 
en hierdoor de vraag naar olie en gas en 
het transport daarvan blijft toenemen, 
verwachten wij dat de offshoresector 
nog vele jaren voor voldoende werk zal 
zorgen. Wel merken we dat het steeds 
moeilijker wordt om klanten tevreden te 
stellen en dat QHse (veiligheid) steeds 
meer mankracht, tijd en geld vergt. 
opvallend is ook dat de procurement-
afdeling van de klant een alsmaar 
grotere rol gaat spelen bij het gunnen 
van orders en dat er vaak alleen nog 
maar naar de prijs wordt gekeken. 
ook wordt veel langer gewikt en 
gewogen voordat een order wordt 
geplaatst. maar één van de grootste 
uitdagingen waar we momenteel voor 
staan is het vinden van de juiste mensen 
voor ons bedrijf." 

maincontractors en engineeringclubs in 
de olie- en gaswereld en om mee te 
denken over alles wat nog komen gaat. 
Zo hebben we ook in perth in West-
Australië een eigen kantoor, dat vanaf 
midden oktober 2010 wordt geleid door 
Hans Luijnenburg, regionaal manager 
Asia pacific. ook daar willen we, gezien 
de toekomstige ontwikkelingen in NW-
Australië, dichter bij de klanten zitten.”

toekomstverwachting
over de toekomst is Joep Athmer positief 
gestemd. “Wij verwachten dat er de 
komende jaren in Australië op de North 
West shelf veel gaat gebeuren. ook in 
rusland liggen voor ons nog heel wat 
uitdagingen. een interessante 
ontwikkeling is ook de opkomst van 
steeds meer nationale oliemaatschappijen. 

"omdat dit steeds moeilijker wordt, 
hebben we besloten om zelf een 
aantal jonge mensen te gaan 
opleiden. Academici en hbo’ers die 
we zowel binnen als buiten Nederland 
hebben geworven. Voor hen zijn we 
eind september gestart met een 
zogeheten offshore trainee program 
met een looptijd van een jaar. 
De bezoekers van de website 
www.debestetraineeships.nl hebben 
onlangs, net als in 2007, het al 
bestaande Van oord technische 
traineeship uitgeroepen tot hun 
favoriete traineeship in de categorie 
techniek. met het speciale offshore 
trainee program wordt de volgende 
generatie medewerkers  door ons 
zelf vertrouwd gemaakt met het 
werken in de offshoresector.”
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"Wij verwachten 

dat er de komende 

jaren in Australië op 

de North West shelf 

veel gaat gebeuren."

Directeur Offshore Joep Athmer: “Eén van de grootste uitdagingen waar we 

momenteel voor staan is het vinden van de juiste mensen voor ons bedrijf.”
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Weer explosie 
op platform

Het houdt maar niet op in de Golf 
van mexico. Aanvang september is 
opnieuw een olieplatform getroffen 
door een explosie, gevolgd door 
brand. Deze keer gebeurde het 
ongeval op het Vermillion 380 olie- 
en gasproductieplatform van mariner 
energy uit Houston. er zijn bij de 
explosie geen gewonden gevallen. 
De 13 bemanningsleden hebben zelfs 
nog kans gezien om de zeven olie- 
en gasproductieputten af te sluiten 
alvorens zij in zee zijn gesprongen. 
Daar werden zij opgepikt door het 
offshorevaartuig Cristal Clear.

Nami bouWt 
WiNgate-platform

Wintershall heeft de bouw van het 
Wingate-satellietplatform uitbesteed 
bij de NAmI-werf in ridderkerk. 
De werf gaat hiervoor zowel de jacket 
als de topsides bouwen. Het nieuwe 
platform dient in juni 2011 te worden 
opgeleverd. Het platform wordt straks 
op afstand vanuit de centrale 
controlekamer van Wintershall bij 
Den Helder Airport bediend en 
bewaakt. seaway Heavy Lifting 
heeft de opdracht gekregen om het 
platform te installeren.

lNg termiNal eemshaveN 
voorgoed vaN de baaN

De in 2007 aangekondigde studie 
naar de haalbaarheid van een LNG 
terminal in de eemshaven door 
essent, Vopak en Gasunie is 
afgerond. 

De studie heeft uitgewezen dat er 
onvoldoende basis is om tot een 
positieve investeringsbeslissing te 
komen. Groningen seaports – de 
beheerder van de eemshaven en de 
haven van Delfzijl - stelt het 65 ha 
groot gebied dat gereserveerd was 
voor de terminal weer beschikbaar 
voor andere industriële activiteiten. 

op dit moment zijn er al gesprekken 
gaande met geïnteresseerde 
kandidaten. Het zijn de laatste 65 ha 
beschikbaar in de eemshaven die 
direct gelegen zijn aan diep water.

acquisitioN petro-
caNada NetherlaNds

on 9 August 2010, Dana petroleum 
announced that the resolution to 
approve the Company's proposed 
acquisition of petro-Canada 
Netherlands b.V. put to shareholders 
at the General meeting was passed 
unanimously. Dana is pleased to 
confirm that the Acquisition has 
now been completed.

rectificatie

Abusievelijk zijn op pagina 17 en 
18 van de juli/augustus 2010 
uitgave van Offshore Visie de 
fotobijschriften verwisseld. 
Hiervoor onze excuses.

bouWopdracht voor mercoN

GDF sUeZ e&p Nederland laat een satellietplatform bouwen bij mercon steel 
structures in Gorinchem. met het platform zal gas worden geproduceerd uit 
een reservoir in het G16 blok in de Nederlandse sector van de Noordzee.
Het G16a-b platform, dat medio volgend jaar op circa 80 kilometer ten noorden van 

terschelling in zee wordt geplaatst, 
gaat onbemand werken. Het 
geproduceerde gas zal straks via 
een 14 kilometer lange leiding 
naar het bestaande G17d-Ap 
productieplatform van GDF sUeZ 
worden getransporteerd. Na daar 
verder te zijn behandeld, wordt het 
gas via het NGt pijpleidingsysteem 
aangeland in het Groningse 
Uithuizen. GDF sUeZ verwacht 
het nieuwe satellietplatform in 
het vierde kwartaal van 2011 
operationeel te hebben.

sigNificaNt gas discovery offshore NorWay

mid september rWe Dea Norge announced a significant gas discovery near the 
Heidrun field in the Norwegian sea. the well is located approximately 15 kilometres 
North West of the Heidrun field and 35 kilometres south of the skarv field in the 
Norwegian sea.

primary objective for the well was to prove hydrocarbons in middle Jurassic reservoir 
rocks (the Fangst group). secondary objective was to prove hydrocarbons in Lower 
Jurassic reservoir rocks (the tilje formation). the well encountered gas in a 150 meter 
column in the Fangst group. preliminary estimates of the size of the discovery range 
between 5 and 18 billion standard cubic metres (sm3) of recoverable gas. the 
possibility of finding more hydrocarbons in the license is good. 

gdf suez prikt raak

Aanvang september maakte GDF suez 
bekend dat het tijdens een 
exploratieboring met het booreiland 
Noble ronald Hoope in het L5A blok 
op het NCp op 5450 meter diepte een 
gasveld heeft aangeboord. bijzonder 
aan de boring, die op 19 maart begon, 
is dat het om een zogeheten Hp/Ht 
(hoge druk/hoge temperatuur) put 
gaat. De gemeten statische druk in het 
gasreservoir bedraagt 1023 bar en de 
reservoirtemperatuur bedraagt 183 
garden Celsius. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit de hoogste 
druk en temperatuur ooit gemeten in 
een Nederlands gasreservoir.
bij het testen van de put bleek deze 
over een productiecapaciteit van 1,2 
miljoen kubieke meter gas per dag te 
beschikken. Het gasveld bevindt zich 
op ongeveer 100 kilometer ten 
noorden van Den Helder.
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Nog meer gas
bij amelaNd

In opdracht van de NAm heeft het 
booreiland GsF monarch de afgelopen 
maanden bij Ameland tot een diepte 
van 4368 meter een nieuwe 
gasproductieput geboord. Volgens 
NAm is met deze boring een deel van 
het Ameland-gasveld bereikt war nog 
geen gas uit is geproduceerd. Na het 
wegslepen van de monarch heeft 
NAm zich bezig gehouden met het 
verder afwerken van de nieuwe put.

aWards for dockWise

early september Dockwise announced 
12 awards for Heavy marine transport 
(Hmt) and engineering projects that 
have been secured, with a total contract 
value of almost UsD 37 million.

Dockwise was awarded an engineering 
contract to provide a Fem (Finite 
element model) analysis for Lonestar 
offshore to verify the structural 
integrity of the ss Lonestar during 
transit onboard a Dockwise t-class 
vessel in Q3. Also in Q3 2010, 
Dockwise will transport the Acergy 
Antares, an accommodation/work 
barge from Acergy shipping Limited 
from singapore to port Gentil, Gabon. 
other short-term contracts include
 the transport of two crane barges 
and a tug from New orleans to santa 
marta, as well as the transport of a l
ift boat from Chaguaramas to 
Galveston in early 2011.

Dockwise has also been selected as 
the contractor of choice by keppel 
Fels for the transport, loading, and 
discharge of a float-over barge that 
includes both living quarters and a 
topside. this combined cargo, 
weighing more than 10,000 metric 
tons, is scheduled for Q3-Q4 2011 
aboard the swan.

Dockwise has been awarded six short-
term contracts for the 2010 transport 
of several jack-up rigs, including the 
sea tower, rowan eXL 2, ks endeavor, 
and Atwood beacon, to various 
locations around the world. In 
addition, Dockwise will be transporting 
the el Qaher 1 & 2 bmC 375 pacific 
Class jack-up rigs from singapore to 
Alexandria for egyptian offshore 
Drilling in Q4 2010 and Q1 2011.

NieuWe kraaN voor seveN pacific

Huisman zal een 250mt knuckle boom kraan leveren aan subsea 7. De kraan is 
inmiddels getest op een kade in schiedam en zal in de komende maanden aan boord 
van subsea 7’s nieuwgebouwde multi purpose offshore Construction schip seven 
pacific geïnstalleerd worden.

De kraan zal worden gebruikt voor offshore constructie-en subsea installatie werk in 
waterdieptes tot 2500m. Het is de vijfde, door Huisman geleverde, kraan van dit 
type. recentelijk geleverde knuckle boom kranen zijn de drie 120mt kranen voor 
Hornbeck offshore, subsea 7 en ezra en een 150mt kraan voor technip. een 150mt 
kraan, geschikt voor een waterdiepte van 3000m, is momenteel in aanbouw voor 
otto Candies.

De kraan is uitgerust met een uniek in-huis ontwikkeld secundair gestuurde 
hydraulische aandrijving. secundair gestuurde hydrauliek maakt real-time actieve 
compensatie mogelijk van de beweging van de top van de kraan wat resulteert in 
een minimale beweging van de lading. tijdens heave compensatie kan de energie 
worden opgeslagen in een accu om het energieverbruik van de kraan te 
verminderen. Huisman heeft secundair gecontroleerde hydrauliek al in 1986 als 
aandrijving geïntroduceerd op de hoofdkraan van de smit semi 1 en heeft het 
systeem al tot volle tevredenheid op menig kraan toegepast.
Daarnaast is de kraan uitgerust met drie onafhankelijke elektro-hydraulische 
pompsets. Dit levert een hoog redundantieniveau. De kraan kan daardoor 
operationeel blijven met slechts één of twee werkende pompsets.



De nieuwbouworder van de Craig Group 
komt op het moment dat de spaanse 
balenciaga werf nog druk bezig is met de 
afbouw van de laatste twee van een serie 
van elf type Imt 948 errV’s. Dit zijn de 
Grampian Calgary en Grampian Citadel 
die binnenkort worden opgeleverd. De 
allereerste schepen van voornoemde 
serie, de Grampian Commander en 
Grampian Conquest, zijn al in 2005 van 
stapel gelopen. een jaar later volgden de 
Grampian Conqueror, Grampian 
Contender en Grampian Courageous. 
De bouworder van de Craig Group 
bestond in eerste instantie uit zeven 
schepen voor een totaalbedrag van 40 
miljoen britse ponden. bij dit zevental 
behoorden ook de Grampian Corsair en 
Grampian Cavalier die in 2007 werden 

opgeleverd. De toenmalige directeur 
van North star shipping stelde destijds 
dat bewust was gekozen voor het type 
Imt 948 omdat deze schepen dankzij 
hun dieselelektrische voortstuwing met 
een laag brandstofverbruik heel 
kostenefficiënt kunnen worden ingezet. 
Verder kan vanwege de uitrusting met 
een of twee hulpvaartuigen (daughter 
craft) en een of twee snelle reddingboten 
(fast rescue craft) meer dan één offshore-
installatie tegelijk worden beveiligd en 
kunnen met dit scheepstype ook 
een aantal logistieke taken worden 
uitgevoerd. met de komst van dit zevental 
werden de verouderde trawlers, die tot 
dan als safety/standbyvaartuigen 
dienst hadden gedaan, door de 
rederij uitgefaseerd.

Nog meer 
op 1 februari 2008 maakte de Craig 
Group bekend de vloot van errV’s van 
North star shipping uit Aberdeen nog met 
vier van deze schepen te willen uitbreiden. 
Hiervoor was een bedrag van 30 miljoen 
britse ponden beschikbaar gesteld. 
Wederom ging men met de balenciaga 
werf in zee. Van dit viertal zijn de 
Grampian Corinthian en de Grampian 
Confidence ondertussen opgeleverd. De 
overige twee, de eerder genoemde 
Grampian Calgary en Grampian Citadel, 
volgen dit en volgend jaar. De serie van in 
totaal elf schepen van het type Imt 948 
zijn elk 48,33 meter lang en 11,80 meter 
breed. De voortstuwing bestaat uit een 
1.520 kW mAk 8m20 hoofdmotor en 
een azimuth boegschroef. 

opNIeUW INVesterINGeN IN errV’s

reders geven voorkeur 
aan IMT-type schepen

ErrV

In augustus 2010 heeft de Schotse Craig Group ten behoeve van dochter North Star Shipping bij de Spaanse Balenciaga 

werf een bouworder geplaatst voor vier zogeheten Emergency Response and Rescue Vessels (ERRV’s), voorheen safety/

standbyvaartuigen genoemd. De order is een vervolg op een nieuwbouwprogramma dat al in 2005 was ingezet. Naast de 

Craig Group investeert ook de in mei 2007 door Vroon Offshore Services overgenomen Schotse rederij Viking Offshore 

Services in dit type schepen. Beide rederijen hebben voor hun vlootvernieuwings- en uitbreidingsprogramma’s gekozen 

voor een scheepsontwerp van IMT Marine Consultants Limited uit Montrose. Dit bureau maakt sinds 2006 deel uit van de 

Offshore Ship Designers Group. Verder heeft ook de Deense rederij Esvagt flink in nieuwbouw geïnvesteerd
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Als voorloper voor de serie van tien ERRV’s zijn de Esvagt Corona en Esvagt Capella gebouwd (foto: Esvagt).

Artist’s impression van de vier IMT 950 ERRV’s die nog voor North Star Shipping worden gebouwd (foto: OSD).

De VOS Seeker is een verlengde versie van het oorspronkelijke IMT 955 type (foto: PAS Publicaties).



gevestigde rederij Viking offshore 
services weten dat zij ook zes nieuwe 
errV’s ging bouwen. met een optie voor 
de bouw van nog eens drie van deze 
schepen. Naast als emergy response and 
rescue Vessel (errV) worden deze 
schepen als Field support Vessel (FsV) 
getypeerd, aangezien er ook een aantal 
logistieke taken mee kan worden 
uitgevoerd. De bouworder werd gegund 
aan de Zamakona werf in spanje en 
vertegenwoordigde een waarde van 55 
miljoen britse ponden. ook hier ging het 
om vernieuwing en uitbreiding van de 
vloot. Viking offshore services koos 
eveneens voor een ontwerp uit de 
keuken van Imt marine Consultants 
Limited. Dit werd het type Imt 955. 
Dieselelektrisch voortgestuwde schepen 
met een lengte van 55,20 meter, een 
breedte van 12,70 meter, een 
accommodatie voor 300 drenkelingen 
en elk elk uitgerust met een hulpvaartuig 
en een snelle reddingboot. Dit type was 
gebaseerd op de eerder door Imt 
ontworpen safety/standbyvaartuigen 
scott Guardian en trafalgar Guardian. 
Als eerste kwam in 2006 de Viking 

Aan boord is accommodatie voor 300 
drenkelingen. Daarnaast heeft de werf 
op 24 maart van dit jaar ook de 
Grampian endurance opgeleverd. een 
errV van het type Imt 960 ofwel een 
verlengde en verbrede versie met een 
lengte van 60 meter en een breedte van 
16 meter. De voortstuwing bestaat uit 
twee 4.050 bhp dieselmotoren, een 
azimuth boegschroef en een boeg- en 
hekschroef in tunnels. De vier errV’s 
waarvan de bouw nu is aanbesteed, 
worden van het type Imt 950, met een 
lengte van 50,70 meter en een breedte 
van 13,00 meter. elk schip wordt 
uitgerust met twee hulpvaartuigen en 
een snelle reddingboot. De oplevering 
van dit viertal staat gepland voor 2012 
en zal oudere tonnage gaan vervangen. 
overigens heeft de spaanse werf voor 
North star shipping in voornoemde 
periode ook nog een aantal andere 
typen offshoreschepen gebouwd, 
waaronder een surveyvaartuig en diverse 
bevoorraders.

concurrentie
In 2005 liet de eveneens in Aberdeen 

ErrV
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Artist’s impression van de vier IMT 950 ERRV’s die nog voor North Star Shipping worden gebouwd (foto: OSD).

De VOS Seeker is een verlengde versie van het oorspronkelijke IMT 955 type (foto: PAS Publicaties).
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ErrV
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stapel bij de spaanse Zamakona werf. 
Gebaseerd op dit ontwerp, dat in eigen 
beheer door esvagt en samen met de 
Deense ontwerper ole steen kundsen 
was ontwikkeld, werd bij de AsL werf in 
singapore de bouw van een serie van 
tien errV’s op stapel gezet. schepen met 
een lengte van 45,80 meter, een breedte 
van 11,50 meter en een dieselelektrische 
voortstuwing. Als eerste werden in 2007 
de esvagt Carpathia, esvagt Cassiopeia, 
esvagt Carina, esvagt Champion en 
esvagt Contender opgeleverd. In 2008 
volgden de esvagt Caroline, in 2009 de 
esvagt Cobra en esvagt Castor en dit jaar 
de esvagt Capri en esvagt Christina. Al 
deze schepen kunnen 300 drenkelingen 
accommoderen en hebben uiterlijk veel 
weg van de Imt-type schepen. Dit laatste 
is overigens niet het geval met de 
jongste bouworder van de Deense rederij 
voor een errV. Dit schip wordt 80 meter 
lang, 17 meter breed en krijgt een 
zogeheten potviskop naar een Ulstein 
sX123 ontwerp. Na de oplevering, in 
2012, gaat dit bijzondere schip voor een 
periode van tien jaar voor eNI Norway in 
het Goliath veld in de barentszee aan de 
slag. Het krijgt een ijsklasse en kan nog 
werken bij golfhoogtes van tien meter. 
De uitrusting bestaat onder andere uit 
een hulpvaartuig en een snelle 
reddingboot en er komt accommodatie 
voor 370 drenkelingen.

eveneens heel afwijkend qua type zijn de 
vier safety/standbyvaartuigen die in 2007 
en 2008 door de Damen Groep op de 
werf in stellendam voor Vroon offshore 

services zijn afgebouwd. Dit zijn de Vos 
tracker, Vos trader, Vos trapper en Vos 
traveller. schepen met een conventionele 
voortstuwing, een lengte van 48,10 
meter en een breedte van 11,00 meter, 
die elk zijn uitgerust met twee snelle 
reddingboten. De Vos tracker en Vos 
trapper kunnen 125 drenkelingen 
accommoderen en de andere twee 300.
Feit is dat schepen die alleen maar als 
safety/standbyvaartuigen dienst kunnen 
doen, plaats moeten maken voor errV’s 
annex FsV’s. een goed voorbeeld hiervan 
is de ocean Alden die in China voor 
sartor offshore uit steinsland, 
Noorwegen, naar een Noors Vs465 
ontwerp wordt gebouwd. Dit 67 meter 
lange en 18 meter brede vaartuig wordt 
een multifunctionele FsV genoemd. 
ofwel een schip dat zowel als safety/
standbyvaartuig, bevoorrader, sleper, 
duikondersteuningsvaartuig en als 
brandblusvaartuig kan worden gebruikt. 
Na de oplevering, in 2011, gaat dit 
vaartuig voor een periode van tien jaar 
voor GDF sUeZ e&p Norway in het 
Noorse Gjøa veld opereren.

Alle voornoemde rederijen hebben zich 
verenigd in de emergency response & 
rescue Vessel Association (errVA), 
gevestigd in Aberdeen. De vereniging 
telt op dit moment negen leden, 
waaronder Vroon offshore services 
Limited uit Aberdeen en Vroon offshore 
services bV uit Den Helder. 
De gezamenlijke vloot van alle leden 
telt ongeveer 140 errV’s. 
Voor meer informatie: www.errva.org.uk

Discovery in de vaart. Nadat Vroon 
offshore services in 2007 de schotse 
rederij had overgenomen, werd dit 
vaartuig herdoopt in Vos Discovery. In 
dat jaar werden ook achtereenvolgens de 
Vos explorer, Vos Innovator en Vos 
Inspirer door de werf opgeleverd. tevens 
viel het besluit om de laatste vier schepen 
van de serie van negen met vijf meter te 
verlengen, zodat meer lading kon 
worden meegenomen. In 2008 werd 
eerst Vos pathfinder, nog een errV van 
het type Imt 955, opgeleverd. Later dat 
jaar zouden van het type Imt 955L de 
Vos pionier en Vos prospector volgen en 
in 2009 de Vos seeker en Vos Voyager. 
Vroon offshore services besloot de serie 
nog verder uit te breiden met in totaal 
zes eenheden van de verlengde versie 
van dit scheepstype. Hiervan zijn 
ondertussen de Vos endeavour en de 
Vos enterprise door de Zamakona werf 
opgeleverd en volgt later dit jaar de Vos 
endurance. Voor 2011 staan nog de Vos 
Venturer, Vos Vigilant en Vos Valiant op 
stapel, waarmee de totale 
nieuwbouwserie op vijftien errV’s komt. 
De schepen mogen niet alleen in de 
britse wateren, maar ook in de Noorse, 
Deense en Nederlandse sector van de 
Noordzee worden ingezet. opgemerkt 
dient te worden dat de laatste zeven 
schepen van de serie zelfs meer dan 300 
drenkelingen kunnen accommoderen. De 
Imt type schepen worden berederd 
vanuit de Vos-vestiging in Aberdeen.
Andere typen uit de keuken van Imt 
marine Consultants zijn de Imt 968 en 
Imt 955N. errV’s met een lengte van 
respectievelijk 68 en 55 meter. Van het 
type Imt 968 is voor Viking offshore 
services in 1999 al de Viking provider 
gebouwd. Deze errV is later herdoopt in 
Vos provider. Van het type Imt 955N zou 
voor de Noorse rederij simon mokster uit 
stavanger op een russische werf een 
aantal errV’s worden gebouwd. Deze 
order werd in 2008 echter geannuleerd 
wegens een te late oplevering.
Het ontwerpbureau uit montrose maakt 
sinds 2006 samen met WorldWise 
marine deel uit van de offshore ship 
Designers Group, gevestigd in IJmuiden. 
Naast IJmuiden en montrose heeft de 
osD Group ook vestigingen in shanghai 
en in singapore.

andere typen
Naast de twee offshorerederijen uit 
Aberdeen voert ook esvagt uit het 
Deense esbjerg, onderdeel van de  
svitzer Group van maersk, een flink 
nieuwbouwprogramma uit. Dat begon  
in 2004 met de komst van de esvagt 
Capella en esvagt Corona. 
Dieselelektrische voortgestuwde errV’s 
met een lengte van 44,03 meter en 
breedte van 11,50 meter. Dit duo liep van 

De Grampian Confidence is één van de IMT 948 type ERRV’s van 

North Star Shipping (foto: L.A. van der Meijden).
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NederlaNdse offshorespecialist 
Werkt iN golfslageNergie

eind augustus is tideway gestart met haar activiteiten voor het grootste 
golfslagenergiepark ter wereld. Zestien kilometer voor de zuidwestkust van het  
britse Cornwall wordt gewerkt aan de Wave Hub. tideway verzorgt de permanente 
bescherming van de Wave Hub en de kabel. Het project zal een aantal maanden in 
beslag nemen. Golfslagenergie wordt gezien als een grote belofte voor de toekomst.
Vanuit de noodzaak om nieuwe en schone energiebronnen aan te boren, heeft 
Groot-brittannië het ontwikkelen van golfslagenergie tot prioriteit verklaard. Daarom 
wordt in Cornwall sinds 2007 gebouwd aan het meest prestigieuze en grootste (20 
mW) golfslagenergie proefpark ter wereld op een gebied van niet meer dan vier bij 
twee kilometer: de Wave Hub. Het project creëert direct meer dan 170 en in de 
toekomst 1.800 banen. De europese Commissie ziet de ontwikkeling van de Wave 
Hub als een mijlpaal in de ontwikkeling van duurzame energie. Wave Hub kan nu 
jaarlijks bijna 25.000 ton koolstofdioxide besparen. De golfslagenergie kan in de 
toekomst goed zijn voor twintig procent van de totale energiebehoefte van het 
Verenigd koninkrijk. met de Wave Hub is een investering van 42 miljoen pond 
gemoeid. In het golfslagenergiepark wordt met de meest geavanceerde 
golfenergietesters (wind energy conversion systems: WeCs) onderzocht hoe het 
meest optimale rendement uit golven kan worden gerealiseerd.
tideway is verantwoordelijk voor de aanleg van de beschermingswallen rond de 
Wave Hub en de kabel naar het vasteland. De Wave Hub moet gezien worden als 
een enorm stopcontact op de bodem van de zee, dat met een kabel van  
zesentwintig kilometer verbonden is met het vasteland. Aan de Wave Hub zijn  
op en tot vijftig meter onder het wateroppervlak supermoderne watergolfturbines 
verbonden, die electriciteit opwekken uit de golven. De energie wordt via een 
nieuwe centrale in Hayle op het britse elektriciteitsnet aangesloten. 

safety WarNiNg 
from hse

At the end of August the Uk 
offshore oil and gas industry has 
been warned about its safety record 
as new statistics show increases in 
major injuries and unplanned 
hydrocarbon releases.
Figures released by the Uk Health 
and safety executive (Hse) show that 
there were 50 major injuries 
reported between 2009 and 2010. 
this is up from 20 major injuries 
reported between 2008 and 2009, 
and higher than the average of 42 
over the previous five years. No 
workers were killed during activities 
regulated by Hse for the third year 
running.

A marked rise was also recorded 
between 2009-2010 in the 
combined number of major and 
significant hydrocarbon releases, 
regarded as potential precursors to 
a major incident. there were a total 
of 85 between 2009 and 2010 − 
up from 61 reported between 
2008 and 2009.

dhss eN oceaNix offshore buNdeleN krachteN

scheepsagentuur Den Helder support service (DHss) heeft een partner gevonden om haar expansie in de toekomst op een 
gedegen manier te kunnen doorzetten. In oceanix offshore b.V., die een minderheidsbelang neemt in het agentschap, is een 
goede partner gevonden om dit te bewerkstelligen. 

Door het bundelen van de kracht van beide partijen, waarbij de nadruk van oceanix komt te liggen op het organisatorische vlak, 
wil Den Helder support service als scheepsagentuur in de nabije toekomst een behoorlijke stap voorwaarts zetten. “met deze 
partner aan boord, en daarmee ook hun jarenlange ervaring in de offshorewereld, kunnen we dankzij onze know-how de reeds 
langer gekoesterde wens om verder uit te breiden realiseren,” aldus Wim schouwenaar, oprichter van Den Helder support 
service, die de leiding van de scheepsagentuur in handen blijft houden.
Den Helder support service, met vestigingen in Den Helder aan de Nieuwediepkade en in het stationsgebouw van Den Helder 
Airport, is werkzaam als scheepsagent in onder andere de havens van Den Helder, IJmuiden, Amsterdam, Harlingen en 
eemshaven. op Den Helder Airport is het bedrijf onder meer actief als dispatch- en vrachtagent voor meerdere oliemaatschappijen.

add to your favourites:
www.offshorevisie.nl
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coNtracteN voor hfg

Heerema Vlissingen heeft het epC contract gewonnen voor het leveren van een 
onbemand platform voor het breagh A Development project. Dit is het tweede 
contract dit jaar van rWe Dea Uk aan Heerema Vlissingen. eerder dit jaar in april 
heeft Heerema Vlissingen reeds een contract gewonnen voor de engineering, 
procurement en fabricage van het onbemande platform Clipper south 
Development project. Voor het breagh A development project zal HFG het jacket, 
dek en de palen fabriceren op de Vlissingen productie locatie met een geplande 
opleverdatum van eind juli 2011. Het jacket is ongeveer 85 meter hoog met een 
totaalgewicht (inclusief de palen) van ongeveer 4.000 ton. Het dek zal ongeveer 
een gewicht hebben van 1.400 ton.
Het breagh A veld ligt in het UkCs blok 42/13 van de zuidelijke Noordzee in een 
waterdiepte van 62 meter en ongeveer 100 kilometer ten oosten van teesside. Het 
gas zal middels een 20” pijplijn van het platform naar het vaste land van engeland 
worden geëxporteerd.

Het jacket, dek en de palen voor het Clipper south development project zullen 
eveneens worden gebouwd op HFG’s productie locatie in Vlissingen met een 
verwachte opleverdatum van begin juli 2011. Het jacket zal ongeveer 40 meter 
hoog worden met een totaalgewicht (inclusief de palen) van ongeveer 1.160 ton. 
Het dek zal een gewicht krijgen van ongeveer 2.000 ton.
Het Clipper south veld is gesitueerd in UkCs blok 48/19 en 48/20 van de zuidelijke 
Noordzee in een waterdiepte van 23 meter en ongeveer 169 kilometer ten oosten 
van de theddlethorpe gas processing terminal. 
“De epC contracten zijn een geweldige mijlpaal voor het in productie brengen van 
beide velden. Wij zijn verheugd deze contracten te plaatsen bij zo’n ervaren 
contractor als Heerema Vlissingen. We hopen in het 1e kwartaal van 2012 het 
eerste gas te produceren van Clipper south gevolgd door breagh in het derde 
kwartaal in 2012,” aldus ralf to baben, Chief operating officer van rWe Dea AG. 
remco van Gilst, manager Commercial en sales van Heerema Zwijndrecht en 
Heerema Vlissingen vervolgt: “Wij zijn zeer vereerd wederom onze zeer 
gewaardeerde klant rWe van dienst te zijn en onze succesvolle relatie te 
continueren. Wij zijn ervan overtuigd dat beide projecten op tijd, maar bovenal 
veilig zullen worden uitgevoerd en daarnaast kan onze klant rekenen op de 
Heerema reputatie voor wat betreft service en kwaliteit.” 

extra gasWiNNiNg 
op de Noordzee

eind augustus heeft demissionair 
minister maria van der Hoeven 
(economische Zaken) maatregelen 
getroffen die ertoe moeten leiden 
dat ook het moeilijk te winnen gas 
op de Noordzee wordt ontgonnen. 
Dat bleek dinsdag toen ze haar 
handtekening zette onder een 
akkoord met de bedrijven die actief 
zijn in de offshore. De bewindsvrouw 
denkt dat zo 21 miljard kubieke 
meter gas extra, de helft van het 
jaarlijkse binnenlandse gasverbruik, 
naar boven kan worden gehaald.
Nederland heeft toestemming 
gekregen van de europese 
Commissie om de industrie een 
belastingvoordeel te gunnen. 
Deze maatregel is toegespitst op 
de moeilijk te ontginnen gebieden. 
Daarmee verschilt die van het 
belastingvoordeel dat in 2003 
door het toenmalige kabinet werd 
afgeschaft; dat was een algemene 
maatregel waarvan alle 
oliemaatschappijen konden 
profiteren bij gaswinning op zee.
mijnbouwbedrijven mogen nu 
naast hun normale afschrijving extra 
kapitaalkosten verrekenen met de 
winst die ze in de toekomst 
verschuldigd zijn. Door de maatregel 
kunnen bedrijven naast hun normale 
afschrijving een deel van hun 
kapitaalkosten verrekenen met 
belasting op toekomstige winst. 
De minister vindt de maatregel van 
belang omdat de infrastructuur op 
de Noordzee, zoals pijpleidingen, op 
termijn dreigt te worden ontmanteld 
als bedrijven geen vooruitzicht 
hebben op extra gaswinning. 
Het moeilijk te winnen gas zou dan 
onder de zee blijven. De maatregel 
levert de staat geld op, omdat de 
extra gasbaten voor de schatkist 
veel meer opleveren dan het 
belastingvoordeel kost.
eerder besloot de bewindsvrouw 
al de mogelijkheid te scheppen om 
'slapende' vergunningen om gas te 
winnen van maatschappijen af te 
nemen en die toe te kennen aan 
ondernemingen die wel geld durven 
te steken in gaswinning. Die stok 
achter de deur zal naar verwachting 
niet tevoorschijn hoeven te komen, 
nadat voorzitter Cricket van den 
brink van Nogepa ook zijn 
handtekening zette onder het 
convenant.

keppel verolme stapt iN bouW platforms WiNdparkeN

scheepswerf keppel Verolme gaat platforms voor windparken op zee bouwen. Dit 
jaar wordt begonnen met de bouw van een eerste platform voor een schakel- en 
transformatiestation op de Duitse Noordzee. op termijn hoopt de werf in rotterdam 
botlek jaarlijks twee tot drie platforms per jaar te kunnen bouwen. Dat zegt 
algemeen directeur Harold Linssen van keppel Verolme. De nieuwe activiteit is 
ingegeven door het inzakken van de reparatiewerkzaamheden als gevolg van de 
malaise in de scheepvaart, maar Linssen hoopt dat het een blijvend onderdeel van 
keppel Verolme wordt. De directeur richt zich in eerste instantie op windparken op 
de Noordzee. Vergaande samenwerking met buitenlandse partners sluit hij niet uit. 
keppel Verolme heeft de eerste opdracht van € 62 mln op zak in samenwerking met 
het Duitse Areva energietechnik. Het betreft een platform voor het consortium 
Wetfeet offshore, dat 110 kilometer uit de kust bij Cuxhaven (Nedersaksen) een 
windpark bouwt van 80 windmolens van 5 megawatt. Het platform moet volgens 
planning in het laatste kwartaal van 2011 gereed zijn om geplaatst te worden. 
Linssen hoopt op korte termijn de order voor de bouw van een tweede platform te 
kunnen bekendmaken.

Voeg toe aan uw faVorieten: WWW.OFFSHOREVISIE.NL



Het steenstortvak is een typisch 
onderdeel van de Nederlandse 
waterbouwkunde. Het kent dan ook 
een rijke geschiedenis. boskalis heeft 
altijd een belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkeling van het mechaniseren van 
het stortwerk. en in dat kader werd 
seatools reeds in 2006 gevraagd een 
studie te doen naar een valpijp roV 
met een geïntegreerde survey roV. 
Normaal gesproken wordt er gewerkt 
met een enkelvoudige valpijp roV. 
met behulp van acoustische 
plaatsbepalingsapparatuur worden 
de stenen op de juiste stortpositie 
neergelaten, maar is het vanwege 
stofvorming en luchtbellen onmogelijk 
om in dezelfde procesgang met een 
mulibeam sonar een survey te maken 
van het uiteindelijke resultaat. 
traditioneel wordt er een aparte ‘survey 
run’ gemaakt, of is er een aparte free 
flying survey roV aan boord, die ver 
achter het stortwerk een survey doet. 
op zich prima werkbare oplossingen, 
maar kostbaar vanwege de extra tijd 
en equipment.

Jan Frumau, managing director van 
seatools vertelt: “boskalis kwam bij ons 
met het verzoek om te onderzoeken of 
een survey roV op een zodanige wijze 
kon worden geïntegreerd in een valpijp 
roV dat steenstorten en het uitvoeren 
van een survey in één procesgang kan 
worden uitgevoerd. een bijkomende 
wens was dat het tweetal roV’s liefst 
eenvoudig bediend moet kunnen 
worden. Indien mogelijk met bestaand 
personeel dat ook de valpijp roV - ook 
wel steenstort roV genoemd - bedient. 
We moesten dus met een concept 
komen waarbij de steenstort roV in 
feite dienst doet als tether management 
systeem. Anders gezegd: de steenstort 
roV moet dienen als een lanceerplat-
form voor de survey roV.” 

Na ruim een jaar studie kon seatools 
medio 2007 een afgerond concept 
aan boskalis voorleggen. Het voorstel 
behelsde een hoofd-roV voorzien van 
twee zijdelingse thrusters, met een 
roestvrijstalen frame, waarin de survey 
roV te water wordt gelaten. 

eenmaal op werkdiepte vliegt de survey 
roV weg van de steenstort roV om op 
afstand, grotendeels automatisch, zijn 
werk te doen. De verbinding tussen de 
twee roV’s bestaat uit twee tethers, 
die altijd strak staan. Hierdoor heeft de 
de survey roV in feite nog slechts twee 
in plaats van vier vrijheidsgraden, 
hetgeen het werk voor de operator veel 
simpeler maakt. een andere noviteit is 
de aanwezigheid van een zogeheten 
deflector aan de onderzijde van de 
steenstort roV. Afhankelijk van de 
configuratie van deze deflector kunnen 
de stenen naar links of rechts worden 
gestort, of over een grotere breedte 
worden verspreid. evenals de bediening 
van de roV, geschiedt ook de bediening 
van deze deflector vanaf de brug van 
het nieuwe valpijpschip van boskalis.

Het innovatieve concept werd door 
boskalis met een dusdanig enthousiasme 
ontvangen dat seatools vervolgens het 
concept kon uitwerken en ook deel kon 
nemen aan uitgebreide gesprekken met 
specialisten van boskalis over onder meer 

opZIeNbAreNDe prImeUr Voor seAtooLs UIt NUmANsDorp

nederlandse onderwater 
specialist ontwikkelt en 
bouwt geïntegreerde rOV 
voor steenstortdoeleinden 
in opdracht van Boskalis

rOV

Recentelijk heeft Seatools uit Numansdorp officieel de grootste en tevens belangrijkste opdracht uit haar bestaan 

binnengehaald. In opdracht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., de internationale dienstverlener op het gebied 

van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten, gaat de in augustus 1999 opgerichte onderwaterspecialist 

een onderwater robot bouwen, met als uniek kenmerk de integratie van een survey ROV in een steenstort ROV. Het op 

afstand bestuurbare Remotely Operated Vehicle (ROV) zal worden geplaatst op het nieuwe 159 meter lange valpijpschip 

van Boskalis dat momenteel in aanbouw is op de werf van Keppel Singmarine Pte Ltd uit Singapore. Seatools tekent voor 

de bouw en de complete engineering van deze opzienbarende primeur, inclusief de ontwikkeling van de hoogwaardige 

software waarmee de ROV vanaf het schip eenvoudig kan worden bediend.
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een steenstortklus. De beide roV’s zijn 
gebaseerd op uiterst robuuste 
mechanische ontwerpen van de 
deelcomponennten (anders dan bij 
standaard roV concepten) om reparaties 
en onderhoud te minimaliseren. Verder 
zijn diverse hoofdcomponenten, zoals 
powerpacks, redundant uitgevoerd.”

ook alle software die nodig is om beide 
roV’s aan te sturen is door seatools 
zelf ontwikkeld. Van de complete roV, 
maar ook van het valpijpschip en de 
umbilicals, is een mathematisch model 
gemaakt. Dit model wordt ingezet om 
het ontwerp van de regelaar mee te 
testen. met andere woorden: alvorens 
begin 2011 met de assemblage van 
de geïntegreerde valpijp roV zal worden 
aangevangen, is het totale ontwerp 
virtueel al uitgebreid getest op het 
kantoor van seatools in Numansdorp.

Het onderscheidend vermogen van 
seatools zit vooral in de kwaliteit en 
de expertise van haar medewerkers. 
Zij spreken de taal van hun 
opdrachtgevers en zijn sterk gericht 
op het bedenken van klantspecifieke 
oplossingen. Daarvoor is een vergaande 
inspraak in het ontwikkelingsproces van 
de zijde van de klant noodzakelijk. 
“onze kracht is dat wij elk project 
beschouwen als een uitdaging,” licht 

de integratie van de complete roV in 
de valpijptoren. Jan Frumau: “Alles bij 
elkaar praten we natuurlijk best wel over 
een complexe constructie van een vrij 
grote omvang. De valpijp roV is 
uitgerust met een flink vermogen en is 
voorzien van veel survey apparatuur. 
maar daar komt nu de survey roV nog 
eens bij. en dat moet natuurlijk allemaal 
wel handelbaar blijven en door de 
moonpool naar beneden kunnen. 
Voor onze engineers werd het dus in 
dubbel opzicht een uitdagend gevecht. 

Componenten moesten dusdanig 
in de beschikbare ruimte worden 
gepositioneerd dat voorkomen werd 
dat het geheel drie keer zo groot werd. 
en tegelijkertijd moest de configuratie 
simpel blijven vanwege de eis van een 
eenvoudige bediening. Daarnaast 
hadden we natuurlijk ook te maken 
met het betrouwbaarheidsaspect. 

kijkende naar de totale projectomvang 
van een nieuw te bouwen valpijpschip, 
is de roV in verhouding een kleine 
schakel. Daarentegen is de roV voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden 
wel één van de meest belangrijke 
systeemcomponenten. eén enkele 
storing in een werkend component van 
het totale systeem mag niet leiden tot 
een ongecontroleerde beëindiging van 

marketing & sales manager Arjen klop 
toe. “mede daarom is seatools minder 
formeel dan anderen. bij ons is alles 
custom made. Wij willen alleen maar 
klanten die meer dan 100% tevreden 
zijn met het uiteindelijke product. een 
intensieve en veelvuldige communicatie 
met de opdrachtgever speelt daarbij een 
doorslaggevende rol.” Het Nederlandse 
seatools heeft een aantoonbaar track 
record als het gaat om de bouw van 
valpijp roVs. De werknemers van 
seatools hebben reeds aan de wieg 
gestaan van maar liefst acht valpijp 
roVs. Het boskalis exemplaar is nummer 
negen. Voor zover bekend zijn er in 
totaal elf steenstort roV’s operationeel 
in de wereld. Jan Frumau tenslotte: 
“Wij zijn bijzonder blij met deze 
opdracht. seatools heeft internationaal 
gezien een koppositie als het gaat om 
het bouwen van innovatieve roV’s en 
om die positie te kunnen behouden, 
moeten wij blijven vernieuwen. Dit biedt 
ons een nieuwe kans om ons van onze 
meest innovatieve kant te laten zien.”

Contractueel moet seatools de 
geïntegreerde roV op 31 juli 2011 
opleveren aan boskalis. Het nieuwe 
valpijpschip staat in de planning om 
eind 2011 te worden opgeleverd en 
zal worden ingezet voor offshore 
olie- en gasprojecten.

rOV
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Illustratie van de door 

Seatools ontwikkelede hoofd-ROV.

Artist impression van het nieuwe valpijpschip van Boskalis.
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chevroN aNNouNces sigNificaNt 
Natural gas fiNd iN australia

on August 16 Chevron Corp. announced further drilling success in the Carnarvon 
basin offshore Western Australia, Australia's premier hydrocarbon basin. the 
Acme-1 exploration discovery well is located in the WA-205-p permit area offshore 
Western Australia approximately 93 miles (150 km) from onslow. Drilled in2,880 
feet (878 m) of water to a depth of 15,469 feet (4,715 m), the well encountered 
approximately 896 feet (273 m) of net gas pay. 
George kirkland, vice chairman, Chevron, said: "In terms of net gas pay, Acme-1 is 
one of our most significant natural gas discoveries in Australia. As our ninth and 
largest offshore discovery in Western Australia in the last 12 months, it underscores 
the quality of our drilling program and our commitment to technical excellence and 
safe operations." 

Jim blackwell, president, Chevron Asia pacific exploration and production, said: 
"We are realizing the opportunities we have as a leading lease holder in the 
Carnarvon basin. We expect this discovery to help underpin potential expansion 
opportunities at the Wheatstone liquefied natural gas hub. Adding to our 
Australian portfolio progresses our long-term plans to build a leading natural gas 
business in Australia and the Asia-pacific region." 

Chevron's Australian subsidiary is the operator of WA-205-p and holds a combined 
67 percent interest, while shell Development (Australia) holds the remaining interest. 

 Chevron is one of the world's leading integrated energy companies, with 
subsidiaries that conduct business worldwide. the company's success is driven by 
the ingenuity and commitment of its employees and their application of the most 
innovative technologies in the world. Chevron is involved in virtually every facet of 
the energy industry. the company explores for, produces and transports crude oil 
and natural gas; refines, markets and distributes transportation fuels and other 
energy products; manufactures and sells petrochemical products; generates power 
and produces geothermal energy; provides energy efficiency solutions; and 
develops the energy resources of the future, including biofuels. 

seal-less compressor completes test program 

the siemens seal-less compressor unit for dirty-gas and subsea applications has successfully completed its factory test program. 
Following a highly comprehensive program aimed at qualifying the unit for subsea gas compression, the machine will now 
undergo a further extended test program. Completion of the factory acceptance tests is a major milestone in the system 
qualification program and for marinization of the equipment, which will be an important cornerstone for subsea processing 
at a water depth of 3,000 meters in the future.
Factory acceptance testing of the stC-eCo compressor system marked an important milestone. the test covered thermodynamic 
performance including internal cooling, rotor dynamic behavior, motor performance and stability of the bearing system. 
the next phase of the qualification program will concentrate on reliability testing with the focus on performance and mechanical 
robustness. A further phase will target wet gas such as liquid injection into the main gas stream and further endurance and 
robustness tests. the entire development and qualification program aims at the achievement of a complete, mature system, 
qualified for subsea compression. 

repairs to compressors installed subsea cannot be carried out on the seabed as access to the equipment is difficult and costly. 
this  means that units have to have long service intervals and must be reliable and robust. the subsea compressor has to deal 
with wet gas containing condensate, natural gas liquids and whatever else comes out of the well – sand, for instance. 
the siemens stC-eCo compressor features a high-speed induction motor and multistage centrifugal compressor on a single 
shaft in a single casing. For the first time there is no need for auxiliary equipment such as a seal gas system, lube oil system, 
gearbox, etc. the more components a system has the less reliable it becomes. siemens has reduced the number of required 
components and auxiliaries for a compression system to a minimum.

In 1999, the eCo-II (economic and ecological) compressor was jointly developed by siemens and shell. In the fall of 2006, 
the prototype was deployed at NAm Vires-4 gas field in the Netherlands. It has been tested for more than 20 months in onshore 
applications with dirty process gas and was subjected to a wide range of contaminants, including sand and water. Following the 
completion of field testing, the compressor has been rebranded stC-eCo and now operates as a standard machine for dirty-gas 
applications. It has accumulated over 16,000 operating hours in the field.

cofely oil & gas sluit 
vestigiNg ijmuideN

Cofely oil & Gas sluit per 1 januari 
2011 de vestiging in IJmuiden. 125 
Arbeidsplaatsen gaan verloren.

De vestiging maakt grote constructies 
voor de offshore-industrie. ,,De omzet 
daarvan blijft ver achter bij de kosten. 
We zien geen structurele verbeteringen 
of meer vraag uit de markt,'' aldus 
een woordvoerder. ,,Daarom is er 
geen toekomst voor deze activiteiten.''

Door het verdwijnen van de 
arbeidsplaatsen komen zestig 
medewerkers van Cofely oil & Gas 
op straat te staan. De rest van het 
personeel betreft uitzendkrachten 
en zogeheten inleenkrachten. 

tien medewerkers van Cofely die in 
IJmuiden werken worden elders in het 
bedrijf ondergebracht. Het personeel 
is maandag op de hoogte gebracht.

ook op de hoofdvestiging van Cofely 
in bunnik verdwijnen arbeidsplaatsen 
in verband met een reorganisatie. Het 
gaat om zeventig formatieplaatsen. 
Naar verwachting zullen veertig 
mensen op het hoofdkantoor 
gedwongen worden ontslagen.



Life can be harsh on the open seas and full of 
surprises. So it is good to know that a comfortable 
climate prevails ‘indoors’ regardless of the outside 
temperature. With a Heinen & Hopman system, 
crew on vessels and rigs stay warm in the most 

unforgiving environments. Custom-built to the 
highest Dutch quality standards, backed up by 
global service and support … Heinen & Hopman’s 
heating solutions ensure that the heat is on 
whenever and wherever it is required.

Netherlands - Germany - India - Peoples Republic of China - Romania - Singapore - Spain - Turkey - United States of America. www.heinenhopman.com

20˚c

9˚c

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

Verzekeringen voor (sub-)contractors 
en suppliers in de offshore industrie

Het Nieuwe Diep 34 A8Het Nieuwe Diep 34 A8 Telefoon 0223 612222Telefoon 0223 612222 info@intramar.nl info@intramar.nl 

INTRAMAR adviseert sinds 1994 bedrijven in binnen- en buitenland in de sectoren ’oil & gas’ 
en ’renewable energy’. Ons specialisme heeft geleid tot adequate verzekeringsoplossingen:

• Aansprakelijkheidsverzekering analoog aan contracten met opdrachtgevers.
 (NOGEPA - MIA proof) 
 Speciale polis voor ZZP’ers
• Employers’ Liability Insurance (Wettelijk verplicht in UK)
• Construction All Risks (CAR) verzekering
• Reis-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids-, ziektekostenverzekeringen, etc.
 Wereldwijde dekking, ook in risicovolle gebieden.
• Werkmateriaal, equipment, gereedschappen etc. Zeer uitgebreide dekking tijdens 

transport en op locatie, inclusief onderwaterwerk.
• Internationaal werkend, onafhankelijk advies. Lloyd’s Correspondents.
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medio 2008 kreeg Willem-Jan starke van 
Hans van der Werff het aanbod om als 
operations manager bij de Helderse 
rederij te komen werken. “
op 1 september van dat jaar ben ik 
begonnen en ik viel gelijk met de neus in 
de boter. De surveyvloot, die toen nog 
bestond uit de tridens I en de L’espoir, 
was net uitgebreid met de Vigilant, een 
voormalig brits visserij-inspectievaartuig. 
Voordat dit schip voor ons aan het werk 
kon, moest het eerst bij shipdock in 
Harlingen worden aangepast. een mooi 
project waaraan ik met veel plezier heb 
gewerkt.” De nieuwe operations 
manager, die eerder heeft gewerkt 
gewerkt bij Nedlloyd, Wagenborg, Imos 

en bureau Veritas, viel op door zijn 
enthousiasme en inzet en begin dit jaar 
mocht hij het roer overnemen van Hans 
van der Werff, die op zijn beurt in de 
engelse plaats Hull zijn tanden heeft 
gezet in de verbouwing van een 85 
meter lange containerfeeder tot 
multifunctioneel surveyvaartuig. Als 
project manager is hij daar fulltime mee 
bezig. “Het recentelijk aan onze vloot 
toegevoegde schip, genaamd Ivero, is in 
overleg met Gardline aangekocht en de 
bedoeling is dat wij er een gat in de 
markt mee gaan opvullen. Hiervoor is 
een iets kleiner vaartuig nodig dat we 
vanaf september in de vaart willen 
hebben gebracht. Het vaart onder de 

vlag van tranship Den Helder varen.”

scheepsmanagement
tranship Den Helder voert momenteel 
het scheepsmanagement over drie 
multifunctionele surveyvaartuigen. Dit 
zijn de tridens I, eigendom van Chase 
seismic survey b.V., de L’espoir, 
eigendom van bon espoir survey b.V., en 
de Vigilant, eigendom van Vigilant ship 
service b.V. Naast hydrografisch, 
geotechnisch en geofysisch 
onderzoekswerk worden met deze 
vaartuigen ook kabelroute- en 
pijpleidingsurveys uitgevoerd. Willem-
Jan starke vervolgt: “Het bedrijf is in 
1991 onder de naam Chase seismic 

oNDer De VLeUGeLs VAN GArDLINe

sUrVEYVaartUIGEN

Vrijwel vanaf de start in 1991 heeft Tranship Den Helder (voorheen C.S.S.) richting media een low profile gehouden. 

Onder aanvoering van Willem-Jan Starke, die per 1 januari van dit jaar Hans van der Werff als directeur heeft opgevolgd, 

gaat het roer echter om. De rederij, sinds 2005 een dochter van het Britse surveybedrijf Gardline, is wereldwijd met drie 

multifunctionele surveyvaartuigen actief. En een vierde is kortgeleden toegevoegd. Al deze schepen varen onder 

Nederlandse vlag en hebben Den Helder als thuishaven. En over dit alles mag ook de buitenwacht best worden 

geïnformeerd, is de mening van de nieuwe directeur.
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Tranship Den Helder 
groeit en bloeit

De Tridens I voert voor de Britse 

kust bij East Anglia surveywerk uit 

(foto: Tranship).



De L’espoir heeft van eind vorig jaar tot 
maart dit jaar in opdracht van bp voor de 
kust van Libië gewerkt. Daarvoor heeft dit 
vaartuig anderhalf jaar lang bij Indonesië 
en Nieuw-Guinea een enorm groot 
zeegebied in kaart gebracht. Na de 
opdracht van bp is de L’espoir in de 
Zwarte Zee voor exxon in diep water 
allerlei nieuwe surveymethoden gaan 
toepassen. Het betrof hier 
zeebodemonderzoek ten behoeve van de 
aanleg van een pijpleiding. Aansluitend is 
voor Alcatel tussen de spaanse plaats 
Cadiz en de Canarische eilanden een 
kabelroutesurvey gedaan. Hierna is het 
vaartuig teruggekeerd naar de Noordzee, 
waar het voor rWe aan de slag is gegaan. 
op dit moment is de L’espoir voor maersk 
actief. De Vigilant is alweer langere tijd 
voor de britse overheid, ofwel de maritime 
and Coastguard Agency (mCA), aan het 
werk. Vorig jaar heeft het vaartuig ten 
oosten van Aberdeen hydrografisch werk 
verricht en dit jaar wordt een gelijksoortige 
opdracht ten westen van de Hebriden 
uitgevoerd. tussendoor heeft de Vigilant 
ook nog voor radio Holland een korte 
radarsurvey gedaan.”
In april 2009 kwam de Vigilant in het 
nieuws toen voor de kust van schotland 
het wrak van de in zee gestorte super 
puma helikopter van bond offshore 
Helicopters moest worden opgespoord. 
“toen deze aanvraag binnenkwam, 
waren wij net voor de mCA in de buurt 
aan het werk en hadden de juiste 
apparatuur aan boord om het wrak in 
het ter plekke 100 meter diepe water snel 
te kunnen opsporen en markeren.” 
Niet alleen de romp werd gelokaliseerd, 
maar ook het afgebroken startstuk en 
de rotorbladen. Dankzij dit succesvolle 
speurwerk konden vervolgens met een 
ander schip ook acht stoffelijke resten 
van de inzittenden en de resterende 
brokstukken van het toestel worden 
geborgen.

survey (C.s.s.) b.V. opgericht. eigenaar 
was De boer staal uit Uitgeest. Gestart 
werd met de tridens I en de Walter. 
twee jaar later werd onder de naam bon 
espoir b.V. een tweede bedrijf opgericht 
en kwam de L’espoir de vloot versterken. 
In 2002 werd de Walter verkocht. Weer 
drie jaar later besloot de eigenaar beide 
bedrijven van de hand te doen en werd 
tranship Den Helder b.V. opgericht, met 
Gardline als enige aandeelhouder. De 
laatste zorgt ook voor het werk voor de 
schepen. Zoals eerder al gemeld, kwam 
de Vigilant in 2008 de vloot versterken 
en in september 2010 volgde de Ivero. 
Zelf vind ik het bijzonder dat onze vloot 
onder Nederlandse vlag vaart en ook 
bijna geheel wordt bemand door 
Nederlanders.”

bureaucratie
In totaal biedt tranship Den Helder werk 
aan ruim 40 mensen. bijzonder was dat 
Hans van der Werff slechts met de hulp 
van één secretaresse vanuit zijn kantoor 
in Den Helder de wereldwijd actieve 
surveyvloot vakkundig wist aan te 
sturen. “Hierin is niet zoveel veranderd,” 
vervolgt Willem-Jan starke. “onze 
walorganisatie telt nu 2,5 medewerkers. 
Naast mijn persoon zijn dit oHse/
operations coördinator Dennis Vonberg 
en secretaresse stéphanie spoolder. Deze 
kleine organisatie is in feite onze kracht. 
We hebben heel korte lijnen, ook 
richting schepen, en kunnen hierdoor 
snel inspringen op een verandering in de 
markt of een vraag van een klant. en wij 
zijn niet te beroerd om in het vliegtuig te 
stappen om waar ook ter wereld op het 
betrokken schip zelf zaken te gaan 
regelen. Voordeel is wel dat dankzij de 
hedendaagse communicatie heel veel 
dingen snel kunnen worden geregeld.” 
Feit is en blijft dat er op het kantoor in 
Den Helder veel werk wordt verzet. 
“Wij werken nog wel eens in landen 
waar het uitvoeren van bemannings-
wisselingen of het aanvoeren van 
onderdelen moeilijk is. Je verzeilt dan 
in een soort bureaucratische gevangenis 
waar je niet makkelijk weer uitkomt. 
Wel is het, met name richting klant, van 
belang dat we met Nederlandse schepen 
en bemanningen werken. Dat is voor ons 
een prima visitekaartje.”

survey-activiteiten
over de inzet van de schepen zegt 
Willem-Jan starke: “De tridens I voert al 
bijna het gehele jaar surveywerk uit voor 
de britse kust. ten behoeve van een 
windfarmproject moet bij east Anglia 
een heel groot zeegebied in kaart 
worden gebracht. ook de Ivero is daar 
na de oplevering aan de slag gegaan. 

Gardline-vestiging in Den Helder
tijdens de op 7 oktober in Den Helder 
gehouden vakbeurs offshore energy 
2010 heeft tranship Den Helder bekend 
gemaakt dat in Den Helder ook een 
Gardline-vestiging wordt opgezet. “
met Gardline Nederland willen we de 
europese markt gaan bedienen. Verder 
spelen we hiermee in op de vraag van 
de klanten van Gardline naar een 
aanspreekpunt op het europese 
vasteland.” Duidelijk is dat tranship Den 
Helder met dit alles uit de anonimiteit 
wenst te treden. “Wij zijn trots op wat 
we allemaal met ons kleine team en 
uiteraard ook met onze scheepsbeman-
ningen presteren. en ik vind dat we dit 
best mogen uitdragen,” zegt Willem-Jan 
starke tot besluit.
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Willem-Jan Starke en Dennis Vonberg vormen het managementteam 

van Tranship Den Helder (foto: PAS Publicaties).

Een groot zeegebied bij Indonesië en Nieuw-

Guinea is door de L’Espoir in kaart gebracht.

Met de Vigilant is het wrak van een Bond-

helikopter gelokaliseerd (foto's: Tranship).



Welke nieuwe technieken zijn er zoal? 
Zitha begint: “er zijn technieken die nog 
steeds in de verbeteringsfase zitten. 
bijvoorbeeld het boren van putten met 
een zo groot en zo lang mogelijk 
horizontaal bereik en dat in verschillende 
richtingen. bij deze techniek, ook wel 
multi-lateral boren genoemd, moet je 
denken aan de vorm van een visgraat, 
waarbij vele (horizontale) vertakkingen 
door één of meerdere reservoirs 
bijdragen aan de uiteindelijke productie 
van slechts één geboorde put. omdat je 
op deze manier één of meer reservoirs 
doelmatiger exploiteert en ook omdat je 
slechts één put op één locatie hoeft te 
boren, wordt een moeilijk veld vaak 
ineens aantrekkelijk. Dat voordeel is er 
ook in de offshore business. Als er wordt 
geboord vanaf een platform, dan werk je 
meestal binnen een beperkte ruimte.” 
Door het boren van ‘multi-laterals’ kan 
het aantal putten dramatisch worden 
verminderd terwijl de platforms kleiner, 
doelmatiger en dus goedkoper worden.
eén van de inmiddels meest populaire 
boorgereedschappen in dit kader is dat 
van een sturend en tegelijkertijd roterend 
systeem, ook wel rotating steerable system 
genoemd. Door frequent zowel te meten 
als te sturen (en dat binnen een gesloten 
circuit) kan men snel door vele lagen van 
het reservoir heen, ook als de formatie niet 
homogeen is en men dan wel naar boven, 
dan wel naar beneden moet sturen om in 
de beste lagen te penetreren. “Het wordt 
steeds meer toegepast en heeft voorheen 
‘onmogelijke’ putten en velden nieuw 
leven ingeblazen,” stelt Zitha. 

verbuizing
ook is er sprake van ontwikkelingen 
voor wat betreft de verbuizing. “In 
conventionele putten wordt het gat eerst 
geboord en daarna verbuisd,” start 
Gerard blok zijn relaas. “De verbuizing is 
nodig om het gat stabiel te houden en 
om er zeker van te zijn dat gas, olie of 
zelfs water niet zomaar door of langs de 
formatie kan stromen. De laatste jaren is 
echter een techniek ontwikkeld om het 
gat te boren en de verbuizing 
tegelijkertijd mee te laten zakken, ook 
wel genoemd Casing-while-Drilling. In 
feite wordt dan de boorpijp vervangen 
door de verbuizing, welke een veel 
grotere buiten diameter heeft dan 
boorpijp. studenten van Delft hebben 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 
om in die toepassing de stalen verbuizing 
te laten vervangen door een glasvezel 
verbuizing. Glasvezel is erg licht, maar 
kan toch heel sterk zijn, in zowel trek als 
buiging. een lichte glasvezel verbuizing 
zal tot gevolg hebben dat de boortoren 
en al het gereedschap minder zwaar 
hoeft te zijn, wat weer leidt tot minder 
kosten en een kleiner locatie. De 
studenten deden voornamelijk 
onderzoek naar mogelijk optredende 
vibratie en het effect daarvan op de 
glasvezel alsmede de grootte van de 
wrijving coëfficiënt van glasvezel met 
de formatie.”

druk
er zijn nog vele andere ontwikkelingen. 
“Normaal gesproken is de hydrostatische 
druk van de kolomspoeling waarmee 

wordt geboord hoger dan de reservoir 
druk,” vertelt Zitha. “Die situatie heet 
overbalanced. In deze situatie kan door 
verschillende boortechnische oorzaken 
het reservoir beschadigd raken. Als je in 
een overbalanced situatie boort, kan 
namelijk een deel van de boorspoeling 
(de vloeistof die wordt gebruikt om te 
boren) de formatie van het gesteente 
binnendringen. Hierdoor wordt de olie 
of gas doorlaatbaarheid van het 
gesteente aangetast. oplossing kan zijn 
om een boorvloeistof te gebruiken met 
een lage dichtheid. een boorvloeistof 
kan bijvoorbeeld worden omgezet in de 
vorm van schuim.”

laser
Weer een andere idee dat nog in de 
onderzoeksfase is, betreft het boren met 
laser. Verschillende internationale 
onderzoeksinstellingen zijn daarmee 
bezig, zo ook de tU Delft. Hoe staat het 
ermee? Zitha: “er is een aantal aspecten 
dat moet worden opgelost. Je moet het 
gecontroleerd doen, zeker op zeer grote 
diepte. Je gebruikt de energie van een 
laserstraal. Daardoor kan het gesteente 
worden doorboord. bestaande lasers 
hebben voldoende energie om dat te 
bewerkstelligen, hoewel het nog wat 
technologische ontwikkeling kost. Als de 
onderzoekers dat voor elkaar krijgen, 
kunnen we sneller boren en met grotere 
nauwkeurigheid.” resteert de vraag 
of die laser kan worden gebruikt met 
gangbare boorvloeistoffen. 
“misschien moeten we aangepaste 
boorvloeistoffen ontwikkelen. 

proF. Dr. pACeLLI L. J. ZItHA:

BOOrtECHNIEKEN

O F F S H O r E  V I S I E  -  s e p t e m b e r  /  o k t o b e r  2 0 1 024

‘TU Delft werkt aan tal van 
nieuwe boortechnieken’

“Er zijn tal van nieuwe technieken die nog in de verbeteringsfase zitten. De TU Delf 

probeert daar een steentje aan bij te dragen. Een nieuwe techniek is bijvoorbeeld 

het boren met behulp van lasers.” Dat zegt prof. dr. Pacelli. L. J. Zitha, hoogleraar 

olie- en gasproductie aan de TU Delft. Hij doet het werk sinds 2007, eerder was hij 

universitair hoofddocent. Hij en ing. Gerard L.J. de Blok, docent boortechniek 

aan de TU Delft sinds 2009, vertellen over nieuwe boortechnieken.



verleiding te vallen om hier en daar geld 
te besparen. “Ik denk ook dat 
oliemaatschappijen en andere bedrijven 
veel meer aandacht moeten besteden 
aan de opleiding van mensen door een 
doelmatige training en competentie-
meting. Zij moeten nog meer 
benadrukken hoe belangrijk het is om 
dingen veilig te doen en in noodsituaties 
bekend te zijn met de juiste en meest 
doeltreffende aanpak.”

In dit opzicht noemt de docent 
boortechniek de blow out preventer. 
“Dit product bestaat uit een aantal grote 
veiligheids kleppen en wordt toegepast 
in elke put met drukken die hoger zijn 
dan de atmosferische druk. Het is op zich 
een betrouwbaar gereedschap. maar 
misschien moeten we eens kritisch gaan 
kijken naar bestaande systemen, en met 
nadruk de blow out preventers die 
worden afgelaten en gebruikt op de 
zeebodem. Zo’n preventer zorgt ervoor 
dat de connectie tussen de putten en het 
oppervlak binnen enkele seconden 
wordt afgesloten, wanneer een 
ongecontroleerde stroom van gas of olie 
uit het reservoir wordt verwacht. Zoiets 
gebeurd wanneer de reservoir drukken 
niet goed of niet nauwkeurig genoeg 
kan worden voorspeld.” Wellicht is het 
gereedschap volgens Zitha ook voor 
verbetering vatbaar. “maar of we dat 
snel kunnen aanpakken, is de vraag. 
een preventer is op zich een zeer 
betrouwbaar gereedschap. In de Golf 
van mexico is het eigenlijk fout gegaan 
door het niet goed en niet zorgvuldig 

probleem is dat de boorvloeistoffen die 
nu worden gebruikt, een deel van de 
energie kunnen absorberen.”

mexico 
recent was er de ramp in de Golf van 
mexico. Heeft dat nog gevolgen voor de 
ontwikkelingen? “De ramp in de Golf 
van mexico heeft kunnen ontstaan 
omdat de meest risicovolle situaties 
tegelijkertijd plaatsvonden en er niet 
meer op tijd kon worden ingegrepen 
om die unieke noodsituatie op te 
vangen en te herstellen,” zegt blok. 
“Het heeft op zich niets te maken met 
de ontwikkelingen. Wel wordt naar 
aanleiding hiervan gekeken naar 
verbetering van de veiligheidssystemen.”
blok stelt tevens dat wanneer er op grote 
diepte wordt geboord, het noodzakelijk 
is een methode te gebruiken waarmee 
nauwkeurige de druk kan worden 
gemeten. 

“en ook zijn er scherpere eisen aan de 
vloeistoffen die worden gebruikt bij het 
boren. Zo moeten er wat stofjes worden 
toegevoegd. Dit om te zorgen dat we 
beter de druk in de put kunnen 
controleren.” blok benadrukt dat het 
enorm belangrijk is om alle voorschriften 
van veiligheid, alsmede de beste 
werkprocedures stipt en zonder 
uitzondering te volgen, zonder in de 

volgen van al bestaande veiligheids-
voorschriften.”

betere seismiek 
een andere nieuwe ontwikkeling, is 
verbetering van de seismiek en de 
geologische kennis. ook hieraan 
levert de tU Delft een bijdrage.
“Als je op een grote diepte gaat boren, 
kom je vaak methaanhydraat lagen 
of zoutlagen tegen,” vervolgt blok. 
“Door combinaties van verschillende 
technieken toe te passen, kun je inzicht 
krijgen in een onderliggend reservoir. 
om zo nauwkeurig mogelijk de 
booromstandigheden vooraf te 
voorspelen, kan gebruik worden 
gemaakt van aparte technieken. Als je 
praat over geologische formaties, kun je 
door moderne seismiek een beter beeld 
krijgen. Daar zit ontwikkeling in. men 
probeert met hogere resoluties de zaken 
te bekijken. er wordt gebruik gemaakt 
van een combinatie van geluidsgolven en 
elektromagnetische golven.”

toekomst
Hoe ziet Zitha de toekomst van de 
offshore. “Ik denk dat deze industrie een 
grote bijdrage zal blijven leveren aan de 
toevoer van olie en gas. er zijn enorm 
veel potentiële bronnen, die nog niet zijn 
gevonden noch geëxploiteerd. en het is 
nog steeds duur om te boren en olie en 
gas te winnen. Het is daarom 
noodzakelijk om te investeren teneinde 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk te 
maken die uiteindelijk zorgen voor 
een goedkopere winning.”van Mexico.
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Een van eerste multilaterals in de jaren ’50 (links) en een moderne 

versie offshore met volledige controle over de regeling van de olie 

en gas toevoer naar de oppervlakte (rechts)

Twee putten bestrijken het hele veld.

Inlaten van verbuizing tijdens het boren.

Cameron Blow Out Preventer zoals gebruikt voor de 

putten in de Golf van Mexico. 

"er zijn nog enorm veel 

potentiële bronnen."



•  Recent success with the Maria and 
Blakeney wells

•  Discoveries lay foundations for further 
growth in North Sea

•  Continental shelf still has significant 
potential

“the expansion of our activities in our 
core region North sea, especially on the 
Norwegian continental shelf, is making 
good progress,” martin bachmann, 
member of the board of executive 
Directors of Wintershall Holding GmbH 
and responsible for exploration and 
production, explained. Following the 
success of Wintershall’s own operated 
wells ‘Grosbeak’ and ‘maria’ (both 
offshore Norway), Wintershall has now 
also struck oil with its third operated 
well, blakeney, around 150 kilometers 
east of Aberdeen in the british production 
license p1619. Wintershall holds a 75% 
stake in the discovery, the Canadian 
company sterling resources holds a 
25% interest. the size of the find is 
estimated at 60 to 100 million barrels 
of oil in place.

the maria discovery about 200 
kilometers off the coast of trondheim is 

estimated to be one of the largest oil 
discoveries in Norway so far this year. 
the success of the three Wintershall-

operated wells is complemented by two 
other successful exploration wells in 
which Wintershall is involved as a partner. 

sUCCess For WINtersHALL

north Sea: five oil 
discoveries in just one year

DIsCOVErIEs

German oil and gas producer, 

Wintershall, continues to make 

headway on the path to becoming 

one of the leading operators on the 

Norwegian continental shelf. 

The company has now discovered five 

new oil fields in the North Sea in just 

one year.
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At the end of 2005, production started at the new gas production platform F16, 

one of the biggest in concession F16-A in the North Sea.

Martin Bachmann, Member of the Board of Executive Directors of Wintershall Holding GmbH 



Wintershall has a 20% stake in the so-called Catcher 
field, which was discovered in the british North sea 
in June. the very promising area will shortly be 
assessed with further wells to determine whether 
additional deposits can be demonstrated. In 
addition, the well beta, 15 kilometers north-west 
of the snorre field, proved oil in the northern North 
sea. Wintershall also has a working interest in 
exploration well Cladhan in the british North sea and 
is planning to sink more wells on the Norwegian 
continental shelf this year.

“these excellent new discoveries increase the 
growth potential of our portfolio in the North sea 
considerably and show that we are on the right 
track,” martin bachmann said. He explained that 
Wintershall would continue to invest heavily in the 
North sea region and especially Norway. “In Norway, 
our investments are focused on the entire e&p life 
cycle – from exploration to production. this is 
certainly not a strategy practiced by all international 
e+p companies in Norway these days. We believe in 
the potential on the Norwegian continental shelf. 
Hence, we not only want to invest here for the long-
terms; we also want to get actively involved as an 
operator,” bachmann explained to offshore Visie.

Wintershall is spending almost 50 percent of its 
exploration budget in Norway this year. “bernd 
schrimpf, the new managing Director of Wintershall 
Norge, and his excellent team in Norway are ideally 
qualified to travel this ambitious path successfully.” 
bachmann also thanked Harald Vabø for his 
outstanding and pioneering work. Wintershall is one 
of the largest license holders in Norway with around 
40 licenses – and is the operator in almost half of 
them. the company is targeting a production level in 
Norway of around 50,000 mmboe per day by 2015. 
the activities in the Northern North sea are 
coordinated from stavanger, the heart of Norway’s 
oil and gas industry and the headquarters of 
Wintershall Norge AsA.

the North sea is one of Wintershall’s traditional core 
regions. the wholly owned bAsF subsidiary has been 
active in the North sea since 1965 and currently 
operates 25 crude oil and natural gas platforms in 
the Dutch North sea, and one in the German North 
sea. moreover, Wintershall sets standards in this 
region: in order to further improve the efficiency of 
its operations in the southern section of the North 
sea, Wintershall has been controlling 19 of its 26 
offshore platforms centrally from land with one of 
the most modern radio surveillance systems for 
about two years now. this reduces the number of 
helicopter flights needed to the platforms by a third. 
Furthermore, the increased efficiency in platform 
operations makes production from smaller and older 
reservoirs commercially viable. rijswijk, near the 
Hague, is home to the corporate-wide Competence 
Center for offshore technology and also the 
headquarters of Wintershall Noordzee, which 
manages the activities in the southern North sea. 
Wintershall also produces crude oil from Germany’s 
Wattenmeer national park together with the 
German company rWe Dea. production from the 
ecologically sensitive area has been running without 
incident for more than 20 years.
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Veerhaven 10 • Postbus 23047 • 3001 KA  Rotterdam
Tel: +31 (0)10 - 71 41 800 • Fax: +31 (0)10 - 71 41 801

info@mrestart.nl • www.mrestart.nl

Aan de haak!
M Restart is een Rotterdams werving-, selectie- en detacheringsbureau. 
We voelen ons als een vis in de offshore, olie/gas en maritieme wateren. 
We zijn geen haaien: we geloven in samenwerken, met open vizier en 
vooral met veel plezier. Onze contractors wereldwijd zullen dat beamen.

Voor onze portfolio zijn we op zoek naar:

(sr.) structural engineers
die staalconstructies (o.a. voor offshore) kunnen ontwerpen en 

berekenen. Maar ook methodes en procedures kunnen ontwikkelen 
voor het transport en de installatie van deze constructies.

technische tekenaars
Als tekenaar moet je zowel in een team als zelfstandig kunnen 
werken aan projecten in diverse disciplines zoals ‘pijpleggen’, 

installatietechniek, constructie of heavy lifting.

installation engineers
voor pijpleg- pijpbeveiligings- en installatie-projecten. Binnen het 
project ben je verantwoordelijk voor al het voorbereidende werk zoals 

ontwerp, analyse, werkprocedures, MTO en offshore techniek.

Van aanstormende talenten tot ervaren krachten; iedereen maakt kans 
op een passende job. Heb je een opleiding HTS of TU diploma op zak 
en ben je op zoek naar ervaring, dan kom je met enthousiasme al heel 
ver. Behendigheid met de gangbare technische programma’s is een pré, 

beheersing van de Engelse taal een must. 

Teken je voor deze uitdaging? Solliciteer dan t.a.v. Christa Wagemakers. 
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compreheNsive pipeliNe support 

on sept. 9 tDW offshore services As (tDW) announced that it has joined forces with offshore Independents bV to offer 
integrated solutions for companies keen to retain a full range of pipeline services and emergency pipeline repair systems 
from a single source.

the two companies agree that there is a gap in the market for an organization that offers pipeline recertification and project 
management services, in addition to core inspection, repair and maintenance services, and expertise in emergency pipeline repair 
systems. “together we offer a truly comprehensive range of special services to the world’s pipeline industry,” said Dirk rook, 
Commercial Director of offshore Independents (see photo). “tDW has an excellent reputation globally for its pipeline pressure 
isolation technology that they have used with great success to facilitate the safe repair of pipelines onshore and offshore. tDW’s 
products and services are the perfect complement to our range of pipeline recertification, project management and engineering 
services. this gives us the opportunity to better assist our clients as they strive to prepare for the 
unexpected,” he added. 

In addition to providing pipeline inspection, repair and maintenance services, tDW’s position as a 
leader in emergency pipeline repair systems continues to grow. As standards of emergency 
preparedness grow increasingly stringent, operators are actively evaluating their ability to respond 
when a pipeline is in need of repair or an accident occurs. “We are experiencing a significant rise in 
inquiries for developing pipeline repair systems that feature special ‘hardware,’ such as custom 
subsea clamps that are built and rigorously tested,” said mark sim, General manager-North europe 
for t.D. Williamson. “With offshore Independents’ expertise in pipeline recertification, project 
management, hands-on experience with pipeline repairs and emergencies, and experience in 
installation and vessel operation, we have the unique opportunity to provide operators with 
comprehensive emergency planning and preparation,”he added.                  

heerema realiseert epci project iN record tijd

Heerema Vlissingen heeft aanvang september het state-of-the-art F3-FA mobiele productie platform succesvol geïnstalleerd in het 
F3-FA veld op het Nederlandse continentale plat. In februari 2009 ontving Heerema Vlissingen de epCI (engineering, procurement, 
Construction and Installation) opdracht van Centrica energy. Het betreft hier het grootste gas platform wereldwijd van zijn soort. 
Het innovatieve gas platform is zelfinstallerend en mobiel zodat het kan worden vervoerd naar een nieuwe locatie nadat de 
productie van het F3-FA veld is voltooid. Het platform heeft een totale hoogte van 133 meter, waarvan de poten 75 meter lang zijn 
met elke een gewicht van 1.200 ton. Het dek heeft een gewicht van 4.000 ton en is 50 meter breed, 30 meter lang en 30 meter 
hoog. Het totale gewicht van het platform is 8.800 ton.tino Vinkesteijn, algemeen directeur van Heerema Zwijndrecht en Heerema 
Vlissingen meldt: “Dit is alweer het tweede grote project dit jaar opgeleverd door Heerema Fabrication Group en demonstreert 
onze uitstekende project management vaardigheden. een enorm resultaat voor ons project team als het gaat om het beheren van 
alle interfaces van dit complexe project, wat ook nog eens ruim voor de overeengekomen contractdatum is geïnstalleerd! Centrica 
heeft Heerema Fabrication Group op basis van haar ervaring en oplossingsgerichte manier van werken geselecteerd als haar partner 
voor de uitvoering van dit project. technisch een zeer uitdagend project, omdat deze technologie niet eerder is toegepast op een 
platform van deze grootte in de veeleisende Noordzee omgeving.”

John brusik, project manager Centrica energy, vult aan: “Het is een enorm uitdagend en in vele opzichten grensverleggend in fase 
gebouwd ontwerp. De vier enorm hoge cilinders, elk groot genoeg om meer dan 2,5 miljoen liter water te bevatten, zullen het 
platform in haar positie verankeren. Het zelfinstallerende platform is na een tocht van ruim 200 km van Nederland naar het F3-FA 
veld, succesvol geïnstalleerd. Hiermee hebben wij een fantastische mijlpaal bereikt.”

“oplevering van dit platform heeft voor Heerema Vlissingen vele mijlpalen 
gegenereerd,” volgens Frank slangen, overall project manager van Heerema 
Vlissingen. “Dit unieke platform is het grootste tot op heden gebouwd op onze 
fabricage locatie in Vlissingen en dan ook nog in een recordtijd van minder dan 1 
jaar! Dit contract heeft ongeveer 1,000,000 manuren aan werk opgeleverd voor 
Heerema Vlissingen en directe subcontractors. om dit project succesvol en tijdig op 
te leveren zijn een groot aantal subcontractors aangesteld, wat voor het project 
management een uitdaging was om de volledige scope met al haar interfaces te 
managen. mede dankzij onze partners Iv-oil & Gas en spt offshore, zijn wij erin 
geslaagd het bestaande ontwerp aan te passen naar de huidige veel grotere schaal 
van dit platform,” vervolgt slangen. Het F3-FA veld ligt in het noorden van de 
Nederlandse sector, circa 240 km ten noorden van Den Helder in een waterdiepte 
van 40 meter. Centrica zal het veld ontwikkelen, wat aanvankelijk werd ontdekt in 
de vroege 70er jaren. 

Het state-of-the-art F3-FA mobiele productie platform.
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dameN moves iNto offshore WiNd farm sector 

Damen shipyards Group has announced the sale of its first ever twin Axe 
Catamaran, the Damen High speed support Vessel (HssV) 2610, which is 
particularly suited for the offshore wind industry. the vessel will go to edinburgh 
based marineco Uk, which has signed for the first of class vessel with an option 
for a second. the scottish firm already has an extensive Damen fleet. marineco Uk 
has named the first HssV marineco shamal.

more than a year in development, the twin Axe HssV design is a further 
development of Damen’s highly successful sea Axe concept. martijn smit, Damen 
sales manager for europe saidto offshore Visie: “Given the tremendous potential 
growth in the offshore wind industry there is a great need for vessels to access 
turbines and this can often be in constraining weather conditions. We were driven 
to find a concept that improves on conventional catamaran designs.”
the Damen HssV 2610 has been undergoing thorough testing at Delft University 
in the Netherlands. “there have been stunning results in the vessel’s seakeeping 
behaviour, resistance and at the same time, it has much lower fuel consumption,” 
smit stressed. this is an extension of the Damen enlarged ship concept, he added. 
“the raised work deck and sea axe bows enable the vessel to keep up its speed in 
a higher sea state and that is crucial for the offshore industry. And, as many of the 
wind turbines will be located in challenging seas, this greatly extends the 
operating window.”

the new vessel has accommodation for four crew and has a capacity for 
transporting 12 passengers. the HssV has a large 20 t/m deck crane, a spacious 
diving platform, Hp cleaning unit, and extra mooring winches. this makes the 
vessel suited for a diverse range of activities for supporting and supplying the 
offshore wind industry, as well as the wider offshore sector.
the HssV 2610 has ample working and storage space on deck making it suitable 
for a variety of cargoes, including containers. With a fuel capacity of 12,000 litres, 
the new vessel can be used to transfer fuel to wind turbines. Classed by bureau 
Veritas, the vessel operates under the Workboat Code, Category 1. Depending on 
the sea state, the maximum speed will be 26 knots, with a range of 640 nm. 
Currently under construction at Damen Gorinchem, the vessel is expected to be 
ready by June 2011.
“there is a great deal of interest in this development. the market has been 
looking for a vessel that can continue to operate in higher sea states, while at the 
same time offering lower fuel consumption. Now we have proven the concept in 
model tests and this vessel is a reality,” concluded smit.

cofely eerste 
oNafhaNkelijke
servicepartij voor 
WiNdeNergie

technisch dienstverlener Cofely heeft 
aanvang september een zevenjarig 
onderhoudscontract afgesloten met 
Windpark klokbekertocht voor zes 
windturbines in swifterbant. Cofely is 
hiermee de eerste professionele 
onafhankelijke servicepartij voor 
windenergie in Nederland. Het 
contract heeft een waarde van 1,9 
miljoen euro. Het onderhoud- en 
beheercontract betreft zes Vestas 1.65 
megaWatt windturbines in swifterbant 
in Flevoland. Windpark klokbekertocht 
heeft bewust gekozen voor Cofely. 
Cofely heeft jarenlang ervaring op het 
gebied van complexe onderhouds- en 
optimalisatievraagstukken van 
technische installaties in diverse takken 
van industrie. Deze jarenlange ervaring 
wordt nu toegepast op de 
windturbinemarkt. 
“er bestaat veel verbeterpotentieel om 
de opbrengst en continuiteit van 
windturbineparken te optimaliseren,” 
aldus evert mollema, business unit 
manager Cofely experts. tot op heden 
verzorgden windturbineleveranciers 
voornamelijk het onderhoud aan 
windturbines. “In de basis is de 
ontwikkeling en verkoop van nieuwe 
windturbine-installaties de core 
business van windturbineleveranciers. 
Ze hebben relatief weinig ervaring met 
onderhoudsstrategieën. Windturbines 
zijn complexe technische installaties. 
Dit vereist een professionele 
benadering en veel technische 
expertise op verschillende 
deelgebieden. Door onze zeer brede 
ervaring op het gebied van onderhoud 
en beheer en onze multidisciplinaire 
kennis biedt Cofely uitkomst.” 
Cofely heeft de ambitie om het 
windpark dusdanig te optimaliseren 
dat de opbrengst aan groene stroom 
kan toenemen tot 5 à 10 procent per 
jaar. De conditie van de windturbines 
wordt 24-uur per dag, 7 dagen in de 
week in de gaten gehouden. In plaats 
van het verhelpen van calamiteiten zijn 
wij daardoor in staat om proactief te 
anticiperen en kunnen daarmee de 
stilstand van windparken 
minimaliseren. 

VOOR DAGELIJKS NIEUWS:

WWW.offshorevisie.Nl

The Damen High Speed Support Vessel (HSSV).   
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riser system installed 
for Cascade & Chinook 
oil fields
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Monster aan voor een Wereldbaan

Technip USA, supported by its contractor Jumbo Offshore have completed the 

installation of 5 Free Standing Hybrid Risers (FSHR’s) for the Petrobras America Cascade 

& Chinook ultra-deepwater project in the Gulf of Mexico. Transportation of the five 

buoyancy cans was handled by Jumbo’s Fairplayer. Installation, lead by Technip, was 

engineered and executed in smooth and successful collaboration. Technip’s construction 

vessels Deep Blue and Deep Pioneer, together with the Fairplayer, installed the buoyancy 

cans and risers in winter conditions and with zero HSE recordable. The 5 FSHR’s are the 

deepest risers of this type installed in the world to date.  
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INstaLLatION

the Fairplayer (one of Jumbo’s two Dp2 
offshore Heavy Lift Vessels) loaded the 
buoyancy cans from technip’s yard in 
pori (Finland) and transported them to 
the Cascade and Chinook offshore location 
in the Gulf of mexico (UsA). there, she 
met up with technip’s Deep blue and 
Deep pioneer to commence installation. 

the scope of work was coordinated via 
the technip offshore Construction 
managers and assisted by having key 
members of technip’s crew onboard the 
Fairplayer. the installation started with the 

Deep blue deploying the riser in its entirety. 
the Fairplayer then moved in for a wet 
handshake, lifting the 2,300 m riser with 
the fore crane and placing it in a hang-off 
structure for connection to the buoyancy 
can. the whole assembly was then 
overboarded and lowered safely through 
the splash zone. Jumbo offshore broke its 
own record, lifting over 700 t load offshore.

After lowering the assembly to 200 m, 
technip made the connection between 
the riser and its foundation in the seabed 
at 2,500 m water depth.

technip’s and Jumbo’s collaboration was 
(again) fruitful, with all three ships’ crews 
giving their best. the safe and successful 
Cascade installation works mark a 
significant milestone in the development 
of Jumbo offshore as a specialized 
offshore heavy lift contractor.
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For any further details please contact;

WindCat Workboats Ltd
Holly Grove Cottage
Hardhorn Village
Poulton le Fylde
FY6 8DJ Lancashire
United Kingdom
Phone: +44 (0) 1253 895 505
Fax: +44 (0) 1253 895 506
WindCat Workboats BV
Trawlerkade 106
1976 CC  IJmuiden
The Netherlands
Phone: +31 (0) 255 520 336
Fax: +31 (0) 255 518 910
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WalNey offshore WiNdfarm 
project kiest holmatro

Hydraulische cilinders van Holmatro worden gebruikt bij de installatie van de Walney 
offshore Windfarm in de Ierse Zee. op ongeveer 15 km van Walney Island, gelegen 
voor de westkust van het Verenigd koninkrijk, wordt in 2 fasen (2010 en 2011) het 
Walney-project gerealiseerd. beide fasen beslaan het plaatsen van 51 windturbines 
met een totaal vermogen van 367mW. eenmaal voltooid, zal het windpark van 
Walney zo’n 320.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Dit maakt 
Walney tot één van de grootste offshore windparken ter wereld en het Verenigd 
koninkrijk maakt hiermee een grote sprong voorwaarts op het gebied van het 
terugdringen van de uitstoot van Co2.
DoNG energy, de leidende partij in de installatie en operationele planning van het 
Walney-project, maakt voor het waterpas stellen van funderingen van de 
windturbines gebruik van de aluminium hydraulische cilinders van Holmatro. elke 
fundering bestaat uit een in de zeebodem geheide monopile en een daar bovenop 
geplaatst transition piece (tp). Deze constructie wordt gefixeerd met een lijmachtig 
beton. elke tp is 24 meter hoog en weegt ongeveer 300 ton. om één tp waterpas te 
stellen, zijn 6 hydraulische cilinders nodig, elk met een capaciteit van 75 ton. 
Holmatro’s lichtgewicht aluminium cilinders zijn eenvoudig te hanteren en 
corrosiebestendig, wat ze uitermate geschikt maakt voor offshore toepassingen. 

keuzes makeN iN 
eNergiebeleid

Nederland moet keuzes maken in het 
energiebeleid. Als we doorgaan op 
de ingeslagen weg, heeft ons land de 
komende tien jaar zo'n 50 miljard euro 
nodig om aan subsidieverplichtingen 
te voldoen. Dat is financieel niet 
haalbaar. Dat zei demissionair minister 
maria van der Hoeven (economische 
Zaken), toen zij woensdag 25 augustus 
in Instituut Clingendael terugblikte op 
vier jaar energiebeleid. Ze bepleit bij 
een nieuw kabinet een pragmatische 
aanpak. op korte termijn moet ons 
land gaan voor de goedkoopste 
vormen van duurzame energie om de 
doelstellingen voor 2020 te halen. Dat 
betekent volgens Van der Hoeven een 
keuze voor windenergie op land en het 
bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Aardgas wordt volgens haar ten onrechte 
gezien als een fossiele brandstof die 
bijdraagt aan het probleem van het 
broeikasgas. Aardgas is veel schoner 
dan kolen bij het opwekken van 
elektriciteit en heeft als voordeel dat 
het flexibel is in te zetten als duurzame 
energiebronnen als zon en wind het 
laten afweten. Aardgas kan nog 
tientallen jaren een belangrijke rol 
spelen in onze energievoorziening 
als reservebrandstof, aldus Van der 
Hoeven.

Volgens de bewindsvrouw moet 
Nederland op de lange termijn werken 
aan een duurzame energievoorziening 
door in te zetten op nieuwe technieken 
voor windenergie op zee en op  
bio-energie. De voedingsindustrie en  
de landbouw van ons land behoren  
tot de wereldtop en dat biedt volop 
kansen voor bio-energie. Zij herhaalde 
dat Nederland de mogelijkheid moet 
openhouden om meer kernenergie in 
te zetten. “Nederland importeert 
kernenergie en dan is het huichel-
achtig en kortzichtig om niet meer 
kernenergie in eigen land te willen.”

Het Walney project 

telt 51 windturbines.

Rechts: Schematisch 

overzicht turbine.

gasplatform met
zuigaNkers iN zee

Centrica energy heeft in het F3-blok, 
het mobiele F3-FA gasproductie-
platform geïnstalleerd. bijzonder aan 
dit platform is dat het met vier grote 
cilindervormige zuigankers in de 
zeebodem is verankerd.
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sodm ziet geeN erNstige tekortkomiNgeN veiligheid 

staatstoezicht op de mijnen (sodm) heeft geen ernstige tekortkomingen geconstateerd bij 
de veiligheidsmaatregelen die mijnbouwondernemingen hebben getroffen bij de uitvoering 
van hun booractiviteiten. Wel constateert sodm dat zowel in de preventieve sfeer als bij de 
reactie op een noodsituatie verbeteringen mogelijk zijn. Dit schrijft de Inspecteur-
generaal der mijnen, Jan de Jong, in een brief aan de minister van economische Zaken.

Naar aanleiding van de olieramp in de Golf van mexico heeft sodm alle mijnbouwonder-
nemingen in Nederland gevraagd om de veiligheid van hun booractiviteiten grondig 
door te lichten. sodm wijst erop dat de booractiviteiten in de Golf van mexico van een 
heel andere orde zijn dan op het Nederlandse deel van de Noordzee. De waterdiepte 
in de Nederlandse wateren bedraagt niet meer dan 40 tot 50 meter, terwijl de 
waterdiepte op de plaats waar de Deepwater Horizon in de Golf van mexico boorde 
1500 meter was. ook staan de tot nu toe in Nederlandse wateren aangeboorde 
olievelden niet onder hoge druk.

enkele door te voeren verbeteringen: 
•  Het laten afgeven van een zogeheten second opinion op een boorprogramma.  

Dit is bij kleine ondernemingen nog geen standaardprocedure.
•  Het verbeteren van de reacties op een noodsituatie, dus nadat zich een calamiteit 

heeft voorgedaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het mobiliseren van materieel 
om een blow-out zo spoedig mogelijk te stoppen of om de uitvoering van een 
noodboring beter voor te bereiden. De mijnbouwondernemingen werken nu aan 
verbetering van de 'emergency response' plannen, die door sodm zullen worden 
geëvalueerd. minister Van der Hoeven toont zich ingenomen met de gekozen 
aanpak. 'ook al is de situatie in de Golf van mexico een volstrekt andere dan op  
het Nederlandse deel van de Noordzee, je kunt calamiteiten nooit voor 100 procent 
uitsluiten. Alles wat je kunt doen om de veiligheid verder te verbeteren, is winst. 
Het is goed dat dit door de sector wordt opgepikt en dat sodm daar scherp op 
toeziet', aldus de minister.

riser access toWers

mercon steel structures has signed a 
framework agreement with shell U.k. 
and the NAm for the construction and 
installation of riser Access towers 
(rAt).

the framework agreement 
encompasses the call off of one and 
possibly up to nine rAt’s. these 
monopile platforms will be used in 
combination with subsea trees and 
existing production platforms to 
develop shell and NAm’s smaller gas 
fields on the UkCs and Dutch part of 
the North sea.

Luuk Wellens, shell’s Head of projects 
for offshore projects in the southern 
North sea, explains: “shell Uk and 
NAm’s idea behind the so called 
sWeep project is not to develop each 
gas field individually, but to develop 
multiple small accumulations with a 
single rAt. moreover by using one 
design repeatedly, these smaller fields 
can be exploited in an economically 
viable way. It will help us to unlock 
ever smaller gas fields.”

mercon’s managing Director, Willem 
Griffioen, is particularly proud of the 
innovative installation method which 
they developed themselves together 
with ALe Heavylift. “this new 
installation method is considerably 
cheaper than more traditional 
methods. meanwhile, we have applied 
for a patent on this smart way of 
installation.’’

Luuk Wellens adds: “besides the 
convenient installation, the tower can 
be decommissioned very easily as well 
and thus used again for new wells”. 
Construction of the first rAt is expected 
to start in Q1 2011, whereas installation 
is planned for the end of 2011.

gasvoorraad NederlaNd groter daN gedacht

Nederland zit veel ruimer in zijn gas dan gedacht. Door nieuwe technieken kan er 
maar liefst 95 miljard kubieke meter gas meer naar boven gehaald worden dan 
eerder berekend was. bijna de helft daarvan zit onder Groningse grond. Dat blijkt uit 
het jaarverslag 'Delfstoffen en aardwarmte in Nederland', gemaakt in opdracht van 
het ministerie van economische Zaken. een herevaluatie bracht miljarden kubieke 
meter aan aardgas aan het licht. In Groningen blijkt 42,7 miljard m³ meer aardgas 
aanwezig en in overig grondgebied bijna 32 miljard m³. onder water is volgens het 
rapport de voorraad met 21 miljard m³ toegenomen.

Jaap breunese (tNo) noemt de vondst een bijzondere. “We voeren vanaf 1975 in 
opdracht van het ministerie de onderzoeken uit. In het hele tijdsbestek gezien is dit 
een hoge stijging van de gasvoorraad. Dit gebeurt niet zo vaak. De grote toename is 
te danken aan de nieuwe technieken en installaties. Door nieuwe methodes is meer 
gaswinning mogelijk. Degene die het gas moeten oppompen worden positiever over 
het aantal dat uit de grond te halen valt, en waarderen hierdoor de voorraad op. een 
bijstelling van het Groninger veld van 1 procent lijkt weinig, maar staat op een totaal 
van plusminus 3000 miljard m³ gelijk aan ruim 30 miljard kubieke meter winbaar gas.”

breunese zegt verder dat gasvelden voor 2/3 deel leeg staan en dat voor het laatste 
gedeelte nieuwe investeringen moeten worden gedaan. Hiermee komt vaak ook de 
opwaardering. “Het heeft dus niks te maken met een nieuwe rekenmethode, maar 
het vertrouwen in de aanwezige voorraden. Door nieuwe technieken kan er meer 
gehaald worden, waar eerst gedacht werd dat dit niet mogelijk zou zijn. toch is niet 
zeker dat we elk jaar een toename van de voorraad meemaken. Het is geen garantie 
voor volgend jaar, misschien dat we dan wel een afname zullen zien.”
De bevinding van de onderzoekers is goed nieuws voor de staatskas. In 2009 werd 
er 73 miljard kubieke meter gas geproduceerd, maar er blijkt dus 95 miljard m³ 
winbaar gas meer aanwezig. De opwaardering is goed voor ruim een jaar gratis gas.



meer gedetailleerde informatie over de geplande activiteiten en 
uitgebreide contactgegevens van de bezochte 
oliemaatschappijen en epC contractors kunt u opvragen bij 
ruud Liem, liem@iro.nl.

Naast het deelnemen aan de Iro olie- en gasmissie naar 
Aberdeen en de olie- en gasbeurs offshore europe die beiden 
om het jaar worden georganiseerd is de jaarlijks door Uk oil and 
Gas georganiseerde pilot share Fair een goede gelegenheid om 
informatie in te winnen over de plannen van de 
oliemaatschappijen en epC contractors in Aberdeen. op de pilot 
share Fair die dit jaar op 3 november a.s. wordt gehouden 
gaven zo’n 18 oliemaatschappijen en epC contractors 
presentaties over hun plannen voor de komende tijd. bovendien 
bood de share Fair ook de gelegenheid voor individuele 
gesprekken met deze bedrijven.

schroomt u niet om te participeren. Via Iro worden 
Nederlandse bedrijven van harte uitgenodigd om te deel te 
nemen. Nadere informatie is beschikbaar via www.oilandgasuk.
co.uk/events/pilot_share_fair.

Iro
ruud Liem
13 oktober 2010
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Verslag IrO olie- 
en gasmissie 
naar Aberdeen 
Van 19 tot en met 23 september 2010 heeft IRO in 
samenwerking met de Netherlands British Chamber of 
Commerce een olie- en gasmissie naar Aberdeen 
georganiseerd. Twaalf bedrijven hebben aan deze missie 
deelgenomen.Bezocht in Aberdeen zijn: Technip, 
Woodgroup, Aker Solutions, Amec, Shell, Apache North 
Sea, Taqa. Daarnaast zijn er voor de deelnemers een aantal 
individuele afspraken gemaakt. Tenslotte werd het 
programma gecomplementeerd met een netwerkactiviteit 
met de North Scotland Industries Group (NSIG).

Het Verenigd koninkrijk is de 15e gas- en de 19e olieproducent 
van de wereld. Hoewel de productie van olie en gas in het 
Verenigd koninkrijk in de loop der jaren is afgenomen wordt er in 
de Uk nog altijd veel olie en gas geproduceerd. In 2009 bedroeg 
de productie 2,4 miljoen boepD en de reserves worden geschat 
op 24 miljard boe. opmerkelijk is dat hoewel de olie- en 
gasproductie nu afneemt deze wordt gerealiseerd door een veel 
groter aantal operators. Het Uk is om het aanwezige olie en gas 
optimaal te benutten zeer succesvol in het aantrekken van kleine 
oliemaatschappijen, de zogenaamde independents. De 
independents hebben en heel andere kostenstructuur dan de 
grote oliemaatschappijen en kunnen kleinere c.q. zo goed als 
lege velden nog zeer winstgevend exploiteren. Dit beleid wordt 
inmiddels ook met succes door Nederland toegepast.

behalve het op peil houden van de productie zijn andere 
belangrijke uitdagingen die in de britse olie- en gasindustrie 
spelen: beheersing van de CApeX en opeX kosten, onderhoud 
van een verouderde infrastructuur, decommissioning en 
ondergrondse gasopslag.

Andere trends die de olie- en gasindustrie raken zijn de vele 
geplande offshore windprojecten die wellicht gaan concurreren 
voor dezelfde toeleverancier en de plannen om een zestal 
kerncentrales in het Uk te bouwen. 

Aberdeen is verreweg het belangrijkste centrum voor olie- en 
gasproductie in het Uk. 45% van de 440.000 werknemers in het 
britse olie- en gasindustrie werkt in schotland. De activiteiten van 
de britse olie- en gasindustrie in Aberdeen beperken zich echter 
niet tot het Uk. De waarde van de export van britse 
toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie wereldwijd bedraagt 
zo’n 6 miljard britse ponden per jaar. ondanks afnemende olie- 
en gasproductie: ‘Aberdeen is still a good place to do business’. 
Zo is de verwachting dat er in de komende jaren zo’n 30 nieuwe 
platforms gebouwd zullen worden. 

Aandacht verdient ook de te verwachte decommissioning markt 
in het Uk. Verwacht wordt dat er de komende 40 jaar bp 27 
miljard zal worden uitgegeven aan decommissioning. Voor 
nadere informatie over activiteiten die op dit gebied in het Uk 
worden geëntameerd kunt u vinden op www.decomnorthsea.
com. epC contractor als AmeC, Woodgroup, technip en Aker 
solutions spelen een belangrijke rol in de olie- en gasindustrie in 
het Uk, omdat veel oliemaatschappijen exploratie- en 
productieactiviteiten aan epC contractors uitbesteden. bezoeken 
aan oliemaatschappijen zijn goed om een algemeen beeld te 
krijgen van de mogelijkheden, echter zakendoen doe je met de 
epC contractor. 
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Succesvolle IrO 
ledenbijeenkomst 
bij Van Beest 
op dinsdag 5 oktober jongstleden heeft er een ledenbijeenkomst 
bij Van beest bV in sliedrecht plaatsgevonden. Van beest is  
een fabrikant van topkwaliteit hijsartikelen voor staaldraad en 
kettingen, zoals sluitingen, haken, spanschroeven etc. welke 
worden verkocht onder de handelsnamen Green pin en excel. 
Green pin en excel producten worden gebruikt in diverse 
sjortoepassingen. op 15.00 uur werden alle aanwezigen 
verwelkomd door de heer richard meer, General sales manager 
bij Van beest. Anton van der Zalm, product manager bij Van 
beest gaf daarna een zeer interessante presentatie over de 
producten van Van beest en het gebruik van de sluitingen, 
haken, etc. in de olie- en gasindustrie, maar ook in de 
scheepvaart, mijnbouw, visserij en de bouw. tijdens de 
rondleiding in de fabriek werd de Iro leden getoond hoe de 
Green pin sluitingen worden gemaakt, het proces van begin tot 
eind. bij een temperatuur van ongeveer 950 °C worden twee 
ogen gesmeed in een ijzeren staaf.De staaf met de twee ogen, 
wordt weer verhit en in zijn definitieve vorm gebogen. 
De (groene) bouten en hun threadings worden met grote  
zorg gemaakt om een strakke pasvorm in de sluitingen te 
garanderen. De Van beest fabriek is een combinatie van puur 
ambachtelijk handwerk en geautomatiseerde machines.  
tijdens het proces worden de producten continu getest om  
aan de veiligheidsnormen te voldoen. 
 

Verslag Offshore 
Energy 2010
offshore energy dat op 7 oktober jongstleden in Den Helder 
plaatsvond, was ook dit jaar weer een uitermate geslaagde 
beurs met 4026 enthousiaste bezoekers (1763 meer dan vorig 
jaar) uit binnen- en buitenland. 231 bedrijven (vorig jaar 116), 
waarvan veel Iro leden, toonden hun producten en diensten 
tijdens de vakbeurs. Door de grote groei, die offshore energy 
doormaakt, werd het evenemententerrein dit jaar uitgebreid 
met een extra hal en een extra tent. Iro ondersteunt offshore 
energy, en was samen met NoGepA, de overkoepelende 
organisatie voor de Nederlandse exploratie en productiebedrijven, 
vertegenwoordigd met een stand. 
ook bracht een handelsdelegatie van NoF energy, de 
brancheorganisatie voor de olie-, gas- en energiesector in 

Impressie Offshore Energy 2010. 

Adres : engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

postadres : postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

Deze pagina’s bevatten nieuws van Iro, branchevereniging voor de 

Nederlandse toeleveranciers in de olie- en Gasindustrie en haar leden.

telefoon : 079 341 19 81  

Fax : 079 341 97 64

e-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

Groot-brittannië, een bezoek aan de beurs met het doel 
internationale handelscontacten in de branche te leggen en te 
versterken. Verschillende afspraken tussen Iro en NoF leden 
waren op voorhand al gemaakt en zij ontmoetten elkaar tijdens 
een matchmaking. Nieuw dit jaar was de uitgebreide conferentie 
'opportunities in offshore energy' met negen deelsessies in 
theater Utopolis en sprekers van onder meer petrobras, shell/
NAm, tullow oil, Heerema marine Contractors, Heerema 
Fabrication Group, peterson sbs, Jumbo, siemens en 
GustomsC. bram van mannekes, secretaris-Generaal van 
NoGepA, was dagvoorzitter van de conferentie.
 

Offshore conferentie 
op Avans Hogeschool 
op 25 november 2010
op 25 november 2010 houdt Avans Hogeschool in samenwerking 
met kIVI NIrIA haar tweede offshore conferentie met als titel: 
‘olie en gas: Hoe diep wil je gaan?’ met als keynote speaker: 
ir. edward Heerema, president directeur van Allseas.
De belangrijkste reden voor het houden van de tweede offshore 
conferentie bij Avans hogeschool in ’s-Hertogenbosch zijn de 
activiteiten van de hogeschool op het gebied van offshore- 
technologie. In september 2008 zijn 40 studenten van start 
gegaan met een eindopleiding engineering van een half jaar: 
‘minor offshore engineering & Automation’.

In deze opleiding participeren meer dan 20 bedrijven. Zij geven 
alle colleges, verzorgen gastcolleges, leiden excursies en 
begeleiden praktijkprojecten die door de studenten worden 
uitgevoerd. Deze formule van leren, in direct contact met het 
bedrijfsleven, is zowel bij bedrijven als studenten een groot 
succes gebleken. Voor de minor van september 2010 hebben 
42 studenten zich ingeschreven. bijna de helft van de studenten 
komen van andere Hbo instellingen in Nederland. edward 
Heerema is beschermheer van deze offshore eindstudie.
Deelname aan deze conferentie is kosteloos voor kIVI NIrIA 
leden en genodigden van Avans Hogeschool. 

U kunt zich elektronisch opgeven via: www.formdesk.nl/
omnismart/offshoreConferentie of voor meer informatie contact 
opnemen met de heer Joannes Collette, Lector Industriële 
Automatisering, Avans Hogeschool via jjm.collette@avans.nl. 

Green Pin Sling Shackle.
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dot 2010
Deep offshore technology vindt dit jaar plaats van 30 november 
t/m 2 december 2010 plaats in de rAI in Amsterdam. Iro zal 
hier vertegenwoordigd zijn met een informatiestand. Nederlandse 
bedrijven kunnen in een Holland paviljoen deelnemen welke 
door pennwell wordt georganiseerd. Neem voor meer informatie 
en beursdeelname contact op met Jane bailey via e-mail 
janeb@pennwell.com, tel: +44 1992 656 651, of 
www.deepoffshoretechnology.com. 

australasiaN oil & gas
In opdracht van de eVD zal Iro een Holland paviljoen organiseren 
op de Australasian oil & Gas exhibition (23-25 februari 2011, 
perth). De inschrijving is geopend, inschrijfformulieren kunt u 
downloaden via www.iro.nl/exhibitions___missions/programme.
aspx?mId=9736.

oN & offshore goriNchem 
De on & offshore beurs die plaatsvindt op 29-31 maart 2011, 
is een gespecialiseerde vakbeurs gericht op de olie-, gas-, 
duurzame-, petrochemische- en baggerindustrie. met deze 
vakbeurs wordt een netwerkplatform geboden aan ondernemers 
en bedrijven om o.a. huidige en potentiële relaties uit deze 
branche te ontmoeten, producten en/of diensten onder de 
aandacht te brengen, informatie uit te wisselen en ideeën op 
te doen. Iro heeft een informatiestand op deze beurs. Iro leden 
ontvangen 5% korting. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Antoinette Hulst via tel: +31 523 289866 of 
e-mail: antoinettehulst@evenementenhal.nl.

offshore techNology coNfereNce 2011
standruimte is uitverkocht voor deze beurs van 2-5 mei 2011 in 
Houston. Aanmelden is alleen nog mogelijk met brochures in de 
Iro stand (alleen leden). Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met marlijn stoutjesdijk via stoutjesdijk@iro.nl.

offshore europe, 6-8 september 2011
De inschrijving voor offshore europe 2011 is geopend. 
De formulieren kunt u vinden op de Iro website onder exhibitions 
& missions, programme.

deelName beurzeN/haNdelsmissies
Deelname in een Holland paviljoen of aan handelsmissies  
staat open voor Iro leden en niet-leden. bovenstaande  
activiteiten zullen alleen doorgang vinden bij voldoende  
belangstelling.

meer iNformatie of iNteresse iN deelName

beurzeN: 
marlijn stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl  of tel. 079 341 19 81

haNdelsmissies: 
ruud Liem, liem@iro.nl of telefoon 079 341 19 81

BEUrSGEnOTEErD

VOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA                   2011

VOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA                  2010 BEUrSGEnOTEErD

23-25 februari australasiaN oil & gas 

 pertH, AUstrALIë

21-24 maart gastech 

 AmsterDAm

29-31 maart oN & offshore  

 GorINCHem

2-5 mei offshore techNology coNfereNce 

 HoUstoN, Vs

1-3 JuNi oil & gas asia 

 kUALA LUmpUr, mALeIsIë

19-24 JuNi omae 

 rotterDAm

6-8 september offshore europe 

 AberDeeN, sCHotLAND

29 Nov-1 december eoW 

 AmsterDAm

4-8 december World petroleum coNgress 

 DoHA, QAtAr

1-4 November  adipec 

 AbU DHAbI, VAe

30 Nov-2 december dot  

 AmsterDAm

16 November algemeNe ledeNvergaderiNg   

 sCHIeDAm

8 december ledeNbiJeeNkomst   

 DeN HeLDer

11 JaNuari NieuWsJaarreceptie   

 rotterDAm

1 februari oil & gas iNdustry forecast   

 rotterDAm

IrO KALEnDEr 2010

IrO KALEnDEr 2011

meer iNformatie of aaNmeldformulier:
info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81
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BUYErs GUIDEBUYErs GUIDE

Vageri electrical &  
Instrumentation b.V.
postbus 125
3360 AC  sLIeDreCHt
tel.: +31 (0)184 433900  
Fax: +31 (0)184 433999
e-mail: vageri@vageri.nl
www.vageri.nl

TES TAP PAr A TUUr TES TAP PAr A TUUr

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence 
centre for the development, 
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.

Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 

Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
•  Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units

Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps

rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
•  High pressure hoses

resato international bv
1e energieweg 13
9301 Lk  roDeN
tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
e-mail: info@resato.com
www.resato.com

ELECTrOTECHnIEK TES TAP PAr A TUUr

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers 
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters, 
high pressure valves, fittings and tubing as well as 
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures 
a full line of high pressure equipment.

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

MAXIMATOR® Benelux BV
Maasdijkseweg 124 
2291 PJ Wateringen
Tel.: +31 (0)174 22 01 15 
Fax: +31 (0)174 29 45 75
info@maximator.nl 
www.maximator.nl

Wilt u adverteren?

Bel Vera Dijks 
023 571 8480
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Marine & Offshore Lawyers
First Class Service • Competitive Rates

The Offshore Partners (TOP) and its various subsidiaries provide a wide range  

of services for the Offshore and Maritime Industry. Our team comprises of specialists 

in design, engineering, contract awarding, supervision, recruitment, project and 

vessel management and offers dedicated expertise to clients  worldwide.

• TOP People: project management, recruitment and personnel services

• TOP Equipment: co-ownership and operation of offshore cargo barge

• TOP Operations: vessel management and marine consultancy services

• TOP Projects: design and engineering services and specific equipment 

supply for offshore vessels and applications

www.hmlaw.nl

www.theoffshorepartners.com 

Some examples of our expertise are:

•  Offshore Installation Contracts, EPIC Contracts (incl. Logic conditions);

•  Shipbuilding and Ship Conversion Contracts;

•  Variation Claims, Termination Claims, Contract Management;

•  Drafting Commercial Qualifications for Tenders;

•  Salvage, General Average, Collisions, Chartering;

•  Bimco Conditions (Supplytime, Bargehire, Newbuildcon, Repaircon etc.);

•  International arbitration and litigation.

Contact: Nigel Margetson or Nathalie Hoogeboom (Rotterdam office)

The Offshore Partners

Rotterdam:
Sluisjesdijk 151
3087 AG Rotterdam
P.O. Box 55288 
3008 EG Rotterdam
T. +31 (0)10 - 494 55 00
F. +31 (0)10 - 494 55 07

Amsterdam:
Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
P.O. Box 7911
1008 AC Amsterdam
T. +31 (0)20 - 301 61 61
F. +31 (0)20 - 646 47 16
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